Bijlage Aanmeldingsovereenkomst Particuliere Zorg
Behalve particuliere zorg verleent Molendrift verzekerde specialistische GGZ, verzekerde basis GGZ en
zorg in het kader van de dyslexievergoedingsregeling. Indien van toepassing, dient u hiervoor de
betreffende bijlage in te vullen.
Diagnostisch onderzoek en hulp 2022
Een hulptraject bij Molendrift is afhankelijk van de hulpvraag en kan in inhoud en omvang variëren.
Hulptrajecten kunnen starten met een diagnostisch onderzoek of met begeleidingsbijeenkomsten,
waarin een diagnostische fase is opgenomen.
Een diagnostisch onderzoek kan de volgende onderdelen bevatten:
- een gesprek met ouders en / of cliënt
- een gesprek met de school, onderwijsinstelling of bedrijf
- onderzoekscontact(en) met de cliënt
- schriftelijke rapportage met advies aan ouders en / of cliënt
- bespreking van de rapportage met ouders en / of cliënt
- bespreking van de rapportage op school, onderwijsinstelling of bedrijf
Voor een volledig onderzoek berekenen we €1530,- gebaseerd op een uurtarief van €90,-. In sommige
gevallen volstaat een korter onderzoek van 14, 10 of 7 uur. In een eerste gesprek worden afspraken
gemaakt m.b.t. de inhoud en wordt de omvang van het hulptraject vastgelegd.
Voor hulp en/of begeleidingsgesprekken rekenen wij het aantal bestede uren, maal het uurtarief. Het
uurtarief bedraagt €90,-. Bij de telling van de bestede uren gaan wij uit van een verhouding van ¾ uur
contacttijd en ¼ uur voorbereiden, uitwerken en administratie.
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Voor
externe afspraken wordt reistijd in rekening gebracht.
Wanneer het bruto gezinsinkomen lager is dan €2.900,- per maand, kan een ouder / cliënt een aanvraag
indienen voor een aangepast tarief.
Aanvraag hulptraject
Voor het particuliere hulptraject graag aankruisen welk traject voor u van toepassing is:
Particulier traject, €90,- per uur
Particulier traject met aangepast tarief (informatie en voorwaarden hierover worden u
toegestuurd)
Hulptraject in het kader van een persoonsgebonden budget (PGB). Tarief PGB traject €90,- per
uur
Ondergetekende gaat akkoord met de bovengenoemde voorwaarden.
Aldus naar waarheid ingevuld,
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