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Behandelplan 2019
Hausdörfer-adviespakket

Het adviespakket van het Hausdörfer-instituut Voor Natuurlijk Spreken heeft een preventieve werking en is
geschikt voor jonge kinderen die stotteren en hun ouders. Het adviespakket is geschikt voor jonge kinderen
die (nog) niet praten totdat het kind ongeveer zeven jaar oud is. Het adviespakket bestaat uit:
–

twee PDF's met uitleg en adviezen die via de e-mail aan de ouders worden toegezonden. De beide
boeken kunnen ook in papiervorm worden toegezonden;

–

een online consult (via Skype of FaceTime) waarin het de schriftelijke informatie wordt toegelicht en
aan uw specifieke situatie wordt aangepast.

Ca. twee weken na het online-adviesgesprek vragen wij aan de ouders een berichtje te schrijven waarin de
vorderingen worden aangeduid. Indien nodig en/of gewenst, wordt een nieuwe afspraak gemaakt om de
vorderingen te bespreken.
Een groot voordeel van deze werkwijze is dat niet het probleem aandacht krijgt maar de oplossing. Ouders
kunnen op een efficiënte manier bijsturen zonder dat het het jonge kind naar een therapeut hoeft, waardoor
het zich bewust zou kunnen worden van (een probleem met) spraak.

Therapeut
De therapie wordt gegeven door een ervaringsdeskundige therapeut voor natuurlijk spreken van het
Hausdörfer-instituut.

Kosten en vergoedingen
De therapiekosten voor het adviespakket in zijn geheel bedragen

€

139,--

€
€

32,-50,--

Eventueel kunnen bijkomende kosten ontstaan voor:
•
•

therapiemateriaal in papiervorm (2 boeken) naast de PDF's
online vervolgconsulten, per 30 minuten

Specificatie van de kosten:
%

Therapiekosten
Therapiemateriaal
Online vervolgsessie

21%
6%
21%

Netto

€ 114,88
€ 30,19
€ 41,32

BTW

Bruto

€ 24,12
€ 1,81
€ 8,68

€ 139,00
€ 32,00
€ 50,00

De therapiekosten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed indien de
Hausdörfer-therapie is opgenomen in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Het Hausdörferinstituut heeft geen samenwerkingscontract met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de cliënt de factuur zelf
moet indienen bij zijn/haar zorgverzekeraar.
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