TARIEVEN
Intake
De intake duurt 60 minuten.
Intake neurofeedback
De intake duurt 75 minuten en omvat een proefsessie neurofeedback
van 10 minuten. Inclusief het boek “Thijs leert zijn hoofd leegmaken”
(kinderen < 15 jr).
Consult ouderbegeleiding
Een consult duurt standaard 60 minuten
Consult individueel kind
Een consult duurt standaard 45 minuten (consult 30 minuten)
Observatie thuis of school (basis)
1x een observatie van 1 uur
inclusief de terugkoppeling van de observatie naar betrokkenen
inclusief verslaglegging van de observatie, gestelde doelen en plan van
aanpak. Buiten gemeente Boxtel wordt reistijd in rekening gebracht
(€ 40 per uur)
Telefonisch consult (20 minuten)
Een telefonisch consult betreft een inhoudelijk telefonisch overleg in
het kader van de voortgang van de behandeling met de cliënt.
Email consult
Een e-mail consult betreft een inhoudelijk overleg met de cliënt via
internet in het kader van een gestelde opvoedingsvraag waarop advies
wordt gegeven.
Consult neurofeedback kinderen / tele-neurofeedback
< 16 jaar
Een consult duurt standaard 40 minuten
Consult neurofeedback kinderen /tele-neurofeedback
> 16 jaar en volwassenen
Een consult duurt standaard 50 minuten
Huur apparatuur tbv tele-neurofeedback (neurofeedback in de
thuissituatie)
Maandelijks huurtarief voor tele-neurofeedback apparatuur.
Bij 2de persoon uit gezin 50 % korting op de huurprijs mits de teleneurofeedback in dezelfde periode plaatsvindt.
Cogmed Werkgeheugen Training
5 cogmed trainingen in de thuissituatie per week gedurende
5 (-6) weken. All-in prijs:
Intake (duur max. 2 uur/ 1- 2 gesprekken)
- Telefonische coaching elke week (20 minuten)
- Eindgesprek (45 minuten)
- Gebruik van software gedurende de 5-6 weken training
- Gratis verlenging gebruik van de software met 100 trainingen
- Evt. Telefonische follow-up na een half jaar

€ 80 ,00

Oudercursus Remweg
All-in prijs:
- Intakegesprek
- 8x oudersessie van 1,5-2 uur
- Eindevaluatie gesprek
- Cursusmateriaal

€ 525,00

€ 95,00

€ 80,00
€ 75,00 / 55,00
€ 280,00
(excl. Reistijd)

€ 25,50

€ 32,50

€ 55,00

€ 65,00

€ 125,00

€ 995,00

* Genoemde tarieven zijn geldend voor 01-01-2017 t/m 31-12-2017. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Betaling / vergoedingen
Als klant dient u zelf de rekening aan de praktijk te voldoen en bent u zelf verantwoordelijk
voor het innen van vergoedingen bij verzekeringen en derden.
Educadora is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA (het Nederlands Verbond van
Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) en de NVO (Nederlands vereniging voor
orthopedagogen) De NVO en NVPA controleert op regelmatige basis de kwaliteit van de
dienstverlening van aangesloten therapeuten. Vergoeding van de consulten van NVPA
therapeuten valt bij de ziektekosten verzekeraars onder de voorwaarden van aanvullende
verzekeringen (alternatieve geneeswijzen). De nota's van Educadora kunt u volgens het
principe van restitutie declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. U dient
het lidmaatschap(nummer) van Educadora van de NVPA en RBCZ altijd te melden bij
contacten met uw verzekeraar. De NVPA heeft collectieve contracten met genoemde
verzekeraars afgesloten over de vergoedingen. Overzicht van verzekeraars vind u op de
website: http://www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html

Educadora, Suzanne van der Star
Mgr. Wilmerstraat 22a
5281 JT Boxtel

`

Telefoon 06 50 40 02 86
E-mail info@educadora.nl
Website www.educadora.nl

