1
.

Intakeformulier

Persoonlijke gegevens:
Achternaam:
Voornaam:
Roepnaam:
Geboorte datum:
Beroep:
Indien Student:
studierichting & studiejaar:
Adres (incl, huisnummer en
woonplaats!)
Telefoon :
E-mail:
Verzekerd bij
Verzekeringsnummer
Omschrijving van uw hulpvraag waarover u in gesprek wilt:

Informatie over uw klacht/ belemmeringen m.b.t. uw hulpvraag:
Wat is/zijn uw klachten?

Hoelang heeft u deze klachten?

Welke ontwikkeling of gebeurtenis(sen) hebben invloed gehad op uw klacht?
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Zijn er factoren die uw klacht in stand houden, verlichten of juist verergeren?

Wat heeft u er tot nu toe aan gedaan om van deze klachten af te komen of mee om te
gaan?

Medische gegevens:
Welke arts, specialist of hulpverlener heeft u voor uw klachten m.b.t. uw hulpvraag
geconsulteerd?

Wat is de diagnose van de (huis-) arts/specialist

Wat zijn de adviezen van de (huis-)arts/specialist?

Bent u momenteel onder medische/psychologische/psychiatrische behandeling?
Ja/Nee?
Zo ja, bij wie?
Hieronder kunt aangeven welke.
Naam:
Functie:
Plaats:
Periode van behandeling:
De behandeling is afgerond ja/nee
Wat is het resultaat van de behandelingen tot nu toe?
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Gebruikt u medicatie?
Ja/Nee.
Zo ja: Welke medicijnen gebruikt u, in welke dosering en waarvoor dient het medicijn?
1.
2.
3.

Welke medische klachten zijn bij u van toepassing?
Heeft u last van Hartklachten Ja/nee
Heeft u gehoorproblemen ja/nee
Heeft u nek -/schouderklachten ja/nee
Heeft u diabetes ja/nee
Heeft u epilepsie ja/nee
Heeft u een hoge /lage bloeddruk ja/nee

De coaching/therapie/begeleiding is voor u geslaagd wanneer :

Ruimte voor opmerkingen of aanvullende informatie die belangrijk is voor de
therapeut/coach/levensloopbegeleider belangrijk is te weten:
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Verwijzing:
Verwezen door/op aanraden van:
…………………………………………………………………………………………………
Graag uw aandacht voor het volgende:
Gaat u akkoord dat, in het belang van de voortgang uw behandelingsproces er informatie
kan worden ingewonnen bij de huisarts/behandelend specialist of andere hulpverlener
wanneer dit voorafgaande of gedurende de therapie zinvol is voor de voortgang van de
therapie/coaching/levensloopbegeleiding?
 Ik geeft hiervoor mijn toestemming.
 Ik geef hiervoor GEEN toestemming
Gaat u akkoord dat voor, tijdens of na behandeling van de
therapie/coaching/levensloopbegeleiding de huisarts/verwijzer of specialist op de hoogte
wordt gesteld van de behandeldoelen en het resultaat?
 Ik geef hiervoor mijn toestemming
 Ik geef hiervoor GEEN toestemming
Gaat u akkoord dat uw hulpvraag en behandelproces geanonimiseerd kan worden
ingebracht en besproken tijdens supervisiebijeenkomsten van uw
therapeut/coach/levensloopbegeleider? Dit heeft als doel dat uw
therapeut/coach/levensloopbegeleider beroepsmatig zich goed kan blijven ontwikkelen. De
supervisor alsmede de collega’s hebben allen te houden aan de beroepscode en de
beroepseed van geheimhouding.
 Ik geef hiervoor mijn toestemming
 Ik geef hiervoor GEEN toestemming
SOMconsult heeft op de website de algemene voorwaarden geplaatst en bij dit formulier als
bijlage toegevoegd.
 Ik heb de algemene voorwaarden begrepen en gelezen.
Somconsult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking on
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Somconsult heeft op de website de
privacyverklaring geplaatst en bij dit formulier als bijlage toegevoegd. Hierin kunt u lezen
wat er met uw gegevens gebeurd en waarom.
 Ik heb de privacyverklaring begrepen en gelezen.
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Volledig en naar waarheid ingevuld:
Datum:
Plaats:
Naam:
Handtekening:

Bijlagen: 1. Dienstverlening 2. Algemene voorwaarden 3.Privacyverklaring
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Dienstverlening Somconsult
Integratieve psychotherapie/coaching/counseling
De begeleiding bestaat uit integratief, cliënt gericht maatwerk op bewust en onbewust
niveau. Integratieve psychotherapie is een kortdurende therapievorm die zich, in
tegenstelling tot andere behandel/therapie vormen, richt op de invloeden en samenhang
van alle mens dimensies. Binnen de integratieve psychotherapie wordt een combinatie van
gesprekstechnieken, psycho-educatie en interventies ingezet om inzichten en
veranderingsprocessen op bewust niveau in gang te zetten. Absorptietrances en
Hypnotherapie zijn de interventies die bijdragen aan een innerlijk veranderingsproces op
(persoonlijk) onbewust niveau.
Met integratieve psychotherapie wordt begeleid naar de kern van een diep liggend en vaak
in jaren opgebouwd complex om vervolgens daar de verandering in werking te zetten.
Integratieve psychotherapie is een samenwerking waarin de cliënt haar/zijn eigen
deskundigheid en ervaringen inbrengt en waarbij de therapeut zijn/haar professionaliteit
beschikbaar stelt.
Wat mag u verwachten over de sfeer van zo'n samenwerking?
Er zijn een aantal zaken nodig om de samenwerking vruchtbaar te laten zijn.
Menselijke gelijkwaardigheid waarin u de vrijheid hebt u eigen antwoorden te vinden.
Het initiatief van cliënt én therapeut om elk hun eigen sturing en deskundigheid in te
brengen en die van elkaar toe te laten.
De therapeut is de deskundige en begeleider van het veranderingsproces.
De cliënt en diens inhoud staan centraal. De therapeut is met volle aandacht aanwezig en
leidt het proces, nodigt de cliënt uit om met haar/zijn verhaal ook zichtbaar te worden, met
al diens aarzelingen, zonder dat daarin geforceerd wordt.
Zo bouwen cliënt en therapeut samen een sfeer van betrouwbaarheid en veiligheid waarbij
naar voren komt wat er speelt. De therapeut kan u spiegelen zodat u kan zien wat het effect
is van wat u doet. Dit is dus een sfeer waarin u op adem kan komen, waarin er troost is en
ruimte waarin u met uw verhaal “gehoord” en erkent wordt. Alles wat nodig is kan
uitgesproken/getoond worden.
Wat is het doel van de begeleiding?
Begeleiding in het veranderingsproces van de cliënt op grondslag/houding, grip, groei en
innerlijke genezing. Begeleiding met als doel terugval, herhaling, verergering in de toekomst
te voorkomen. Er wordt vanuit de integratieve psychotherapie geen psychiatrische diagnose
gesteld, omdat die de nadruk legt op wat de psychiatrische en psychologische wetenschap
van uw situatie vindt en welke oplossing voor u zouden moeten werken. Vanwege de
ontdekkende en dynamische samenwerking kan bij het start van de begeleiding niet gezegd
worden hoeveel sessies nodig zullen zijn. De ervaring leert dat cliënten gemiddeld 8 tot max
15 sessies nodig hebben.
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Werken met de profielen van Persolog
Wanneer het nodig is kan binnen integratieve coaching gewerkt worden met diverse
profielen die zijn ontwikkeld vanuit Persolog. Wanneer de vraag van de cliënt zich richt op
diens arbeidsproces, leerstijl of stressstijl te onderzoeken kunnen deze middelen de nodige
ondersteuning bieden in het verkrijgen van eigen inzicht op het arbeidsproces of leerproces.
Levensloopbegeleiding
Integratieve levensloopbegeleiding is wat Somconsult aanbied. De begeleiding bestaat uit
integratief, cliënt gericht maatwerk op bewust niveau en richt zich tijdens de begeleiding
ook op de invloeden en samenhang van alle mens dimensies. Integratieve
levensloopbegeleiding kenmerkt zich door een samenwerking waarin de cliënt zijn eigen
deskundigheid en ervaringen inbrengt en waarbij de begeleider zijn of haar professionaliteit
beschikbaar stelt. Zo wordt er cliënt-gericht gewerkt i.p.v. client-based.
Gehechtheidsonderzoeker (Loekemeijermethode)
Gehechtheidsontwikkeling is de behoefte van ieder mens om zich te hechten aan één of
meerdere personen zoals een kind zich echt aan de ouders. Deze gehechtheid zorgt voor
veiligheid en geborgenheid waardoor het kind zich kan ontwikkelen. Ieder mens doorloopt
deze fasen van het gehechtheidsproces. Door het leven kan het zijn dat mensen in dit proces
stil komen te staan of dat dit proces langzamer verloopt. Bij mensen met autisme start dit
proces met een achterstand en verloopt langzamer dan gemiddeld.
Het onderzoek naar dit proces kan door Somconsult worden afgenomen (licentiehouder).
Wanneer het kan, wordt er na het onderzoek een begeleiding gestart die zich richt op het
doorlopen van het gehechtheidsproces zoals Yvonne Loekemeijer dit in haar methode in
kaart heeft gebracht.
“Nieuwsgierigheid, bewustwording, voelen en aanvoelen vormen de basis van de
gehechtheidsontwikkeling. Cognitie staat hierbuiten.” www.loekemeijermethode.com

Professionaliteit:
Caroline Zoon is geregistreerd bij de volgende organisaties:

Copyright 2021: Caroline Zoon

caroline@somconsult.nl
www.somconsult.nl
KvK: 34308926
BTW-ID: NL001599304B70
Bankrelatie: ABN AMRO 89 46 09 238

SOM consult
Caroline Zoon
Zwanenwater 7
2152 BK NIEUW VENNEP
Telefoon: 06 – 13 43 42 27

AGB code Vestiging: 94063776
AGB code Behandelaar: 94103952
AGB code Vestiging: 90064835
AGB code Behandelaar: 90105543
AGB code PGB: 41412873

8

Algemene voorwaarden
SOM Consult, gevestigd in Nieuw Vennep hanteert de volgende algemene voorwaarden:
Artikel 1. Algemeen:
1.SOMsConsult is een praktijk voor Integratieve psychotherapie, Levensloopbegeleiding,
Beroepsontwikkeling & onderwijstrainingen, die ambulant hulp verleend en op een vaste
locatie werkt. Het vestigingsadres is Zwanenwater 7, 2152 BK Nieuw Vennep.
De eigenaar van SOMconsult is Caroline Zoon.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten - vanuit
therapie, levensloopbegeleiding, beroepsontwikkeling & trainingen- van SOMconsult en op
iedere overeenkomst tussen SOMconsult en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de rechtsverhouding tussen SOM Consult en
de opdrachtgever zijn bindend indien deze schriftelijk is bevestigd door SOM Consult.
Artikel 2. Afspraken en facturering:
1. De afspraak is geldig wanneer u in overleg met SOMconsult een afspraak heeft gemaakt
live, per mail, telefoon, skype of WhatsApp.
2. De afspraak kan 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Afzegging binnen 24 uur
wordt de kosten voor de afspraak volledig in rekening gebracht.
3. Door het huren van een ruimte wordt van deze 24 uurs regeling niet afgeweken. Ook niet
bij overmacht!
4. Mocht vanuit SOMconsult nodig zijn om de afspraak te annuleren zijn hier voor u geen
kosten aan verbonden. Ook in geval van het huren van een locatie blijven dan de kosten op
rekening van SOMconsult.
5. De betaling geschiedt door het overmaken van de factuur die u meekrijgt of per mail
ontvangt. De factuur voor de PGB worden zoveel mogelijk per maand naar u opgestuurd.
Artikel 3 Offertes en werkzaamheden
1. Alle offertes zijn vrijblijvend. In de offerte wordt een geldigheidsduur vermeld.
2. De offertes zijn geldig wanneer deze schriftelijk door SOM Consult zijn ondertekend
en bevestigd.
3. SOM Consult zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht, vermogen
en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, alsmede naar de
eisen van goed vakmanschap verrichten.
4. De uitvoering van de werkzaamheden worden alleen uitgevoerd ten behoeven van
de opdrachtgever. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.
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Artikel 4. Aansprakelijkheid.
1. SOMconsult is niet aansprakelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en na de
sessies. De cliënt komt uit eigen vrije wil naar de praktijk voor het oplossen van zijn
of haar klacht. Gedragsverandering kan alleen plaatsvinden wanneer de cliënt dit zelf
wil.
2. De behandeling of begeleiding geschied volledig op eigen risico.
3. De cliënt blijft altijd, op ieder moment, verantwoordelijk voor zijn of haar handelen
en daden.
4. SOMconsult hanteert een aanmeldformulier. Mocht u medische problemen hebben
zoals hartklachten, diabetes, bloeddrukproblemen, psychische problemen meld dit
altijd aan de therapeut of begeleider! Het is aan u hier dan ook eerlijk antwoord op
te geven.
Artikel 5.Geheimhouding.
1. SOMconsult heeft de belofte integratieve therapeut afgelegd en de beroepscode
ondertekend.
2. Ook als begeleider of hypnotherapeut garandeert SOMconsult haar cliënten
geheimhouding zoals die van toepassing is voor artsen en therapeuten gebaseerd op
de eed van Hippocrates.
Artikel 6. Kosten
Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. De kosten staan vermeld op
de website. Of de sessie wordt vergoed is afhankelijk van uw verzekeraar. Laar u vooraf goed
informeren. SOMconsult heeft een AGB code vestigingscode & een persoonlijke AGB code
op naam van Caroline Zoon. Deze staan beiden in dit document onderaan de pagina
vermeld.
Artikel 7. AVG wetgeving
In het kader van de AVG wetgeving is een privacyverklaring opgesteld.
Ook dit document vind u op de website.
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AVG Wetgeving Privacyverklaring
Algemeen:
Somconsult is een praktijk voor Integratieve therapie, levensloopbegeleiding,
beroepsontwikkeling & training onderwijs. De eigenaar van Somconsult is mevrouw C. Zoon
(Caroline).
Somconsult heeft in een apart document de algemene voorwaarden vastgelegd.
De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website: www.somconsult.nl en worden bij
de behandelovereenkomst of offerte naar de opdrachtgever verzonden.
Privacy verklaring :
Geldt voor alle activiteiten die vanuit Som worden aangeboden.
Lees daarom ook dit hele bestand volledig door!
In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is deze privacy
verklaring opgesteld. Daarnaast is op de activiteiten van Somconsult de wet op de
geneeskundige behandelovereenkomst van kracht (WGBO) en de beroepscode van de
beroepsvereniging (NVPA/VIT/IBVA) en van het Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing. Levensloopbegeleiding vanuit PGB valt onder
de zorgverzekeringswet & de wet langdurige zorg. Deze wetgevingen zijn van invloed op de
doeleinden waarvoor Somconsult de persoonsgegevens vast legt.
Artikel 1: Uw privacy
1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de eigenaar van Somconsult als uw
behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijk plicht opgelegd door de
WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw
behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij
een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.
Heeft u geen toestemming gegeven voor het opvragen van de gegevens dan staan deze ook
NIET in het dossier.
2. De eigenaar van Somconsult doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent oa
dat Somconsult zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens. Tevens
wordt er voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
3. Als behandelende therapeut heeft de eigenaar van Somconsult als enige toegang tot de
gegevens in uw dossier. Mevr. C. Zoon heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht
(beroepsgeheim).
4. De website maakt gebruik van functionele cookies wanneer u de website bezoekt.
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Artikel 2: Gebruik van uw gegevens uit uw dossier bij Coaching & Therapie.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met uw expliciete
toestemming.
2. Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie
4. Een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie zodat de factuur opgesteld kan worden.
5. Wanneer de eigenaar van Somconsult vanwege een andere reden gebruik wil maken van
uw gegevens, dan zal Somconsult u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
6. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 20 jaar bewaard.
Artikel 3: Privacy op de zorgnota bij coaching & Therapie
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u de nota niet
wilt declareren heeft Somconsult zich te houden aan de factuur verplichtingen van de
belastingdienst. Daarom worden de volgende gegevens op de nota geplaatst.
1. Uw naam , adres en woonplaats (is ook verplicht bij de belastingdienst)
2. Uw geboortedatum (verplicht zorgverzekeraar)
3. De datum van behandeling (is ook verplicht bij de belastingdienst)
4. Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld:
behandeling/coaching/training (is ook verplicht bij de belastingdienst)
5. De kosten voor het consult (is ook verplicht bij de belastingdienst)
6. De nota wordt conform de verplichtingen van de belastingdienst 7 jaar bewaard.
Artikel 4: Toegang tot uw persoonsgegevens en beveiliging hiervan
1. De persoonsgegevens van de particuliere en zakelijke opdrachtgever worden zorgvuldig
bewaard op een voor onbevoegden onbereikbare plaats. De gegevens zijn alleen
toegankelijk voor de eigenaar van Somconsult.
2. Somconsult installeert regelmatig de laatste versie van de te gebruiken software en draagt
Somconsult zorg dat de software die gebruikt wordt zo optimaal mogelijk beveiligd is.
3. De gegevens worden met een wachtwoord beveiligd.
4. Ingeval van datalekken is Somconsult verzekerd en handelt conform de verzekering;
Somconsult is genoodzaakt het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens EN aan
de opdrachtgevers van Somconsult die mogelijk getroffen zijn door een datalek wanneer dit
lek ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
5. Somconsult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar van
Somconsult via Caroline@somconsult.nl
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Artikel 5: Gegevens inzien, aanpassen of vergeten te worden (dossier verwijderen)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of aan te passen. Het is ook mogelijk
om uw dossier of delen hieruit, te laten verwijderen zodat u gebruik maakt van het recht om
vergeten te worden. Hiervoor dient u schriftelijk een verzoek in om de gegevens te
verwijderen.
Artikel 6: Betreft aanvullingen geldend bij levensloopbegeleiding
1. Voor levensloopbegeleiding gelden ook de bovenstaande artikelen 1 t/m5.
2. In het dossier wordt echter bij levensloopbegeleiding ook het BSN nummer
genoteerd. Dit is een verplichting vanuit de zorgverzekeringswet & de wet langdurige
zorg.
3. Op de nota van levensloopbegeleiding, wanneer de nota bij de SVB wordt ingediend,
is Somconsult verplicht het BSN nummer van de client te noteren.
Artikel 7: Betreft aanvullingen geldend voor organisaties en zakelijke partners
1. Voor zakelijke opdrachtgevers & scholen gelden ook de bovenstaande artikelen met
dien verstande dat de offerte en nota conform de opdrachtgever wordt opgesteld
zodat deze in het systeem van de organisatie kan worden verwerkt.
2. Op de nota worden de gegevens geplaatst die voor de organisatie nodig zijn om de
nota te declareren.
3. Geboortedatum, BSN nummer worden NIET genoteerd of gevraagd
4. Voor behandeling kan beschrijving opdracht worden gelezen.
Artikel 8: Betreft aanvullingen geldend voor coaching en therapie
Bij coaching en therapie is de wet WGBO van kracht. Waardoor Somconsult geen BSN
nummer mag noteren van de client. Dit wordt dan ook niet gedaan door Somconsult bij
coaching & therapie. Wel bij levensloopbegeleiding omdat dan de zorgverzekeringswet en
de wet langdurige zorg van kracht zijn.
Artikel 9: Minderjarigen
1. Volgens de cliënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 1216 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben
medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in
het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht van de behandeling. Er
bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is
dat de uitoefening van bepaalde cliëntenrechten indruist tegen het belang van de client.
Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen
voor doorbreking van de geheimhouding. Somconsult houdt zich aan deze afspraak binnen
coaching & therapie.
Ook voor levensloopbegeleiding hanteert Somconsult deze regel ondanks dat levensloop
niet valt onder de zorgverzekeringswet en de wet voor langdurige zorg. Maar onder de
WMO.
Voor zakelijke partners is deze regeling niet van kracht. Somconsult zal alleen zakelijke
opdrachten aannemen van meerderjarige opdrachtgevers.
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Artikel 10: Klachtenregeling privacy gegevens
Somconsult streeft er naar om zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan. Mocht
u toch een klacht hebben over uw privacy dan wil Somconsult u bij deze er op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende website:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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