Algemene voorwaarden Praktijk Beeldgaaf
1. De Davis Oriëntatie Counseling is een
individuele counseling bestaande uit de volgende onderdelen:
a. Het testen van basisvaardigheden, symptomen van desoriëntatie vaststellen en het
bepalen van persoonlijke leerdoelen.
b. Advies en training in methodes om perceptuele desoriëntatie te onderkennen en te
corrigeren, om zodoende leerproblemen te verminderen.
c. Symbol Mastery-oefeningen, om verwarring over taal- en/of rekensymbolen weg te
nemen en basisvaardigheden te verbeteren.
d. Ondersteunende training aan familie, begeleiders, vrienden of leraren, opdat ze in
staat zijn de cliënt na de counseling te begeleiden.
e. Instructies en aanbevelingen voor verdere begeleiding/ follow-up (indien nodig).
2. De Davis Oriëntatie Counseling en Symbol Mastery zijn leer- en counselingmethoden, die
gebruik maken van non-verbale begripsvorming, creativiteit en evenwicht. Ze zijn erop gericht
om leerstoornissen te corrigeren, maar ze kunnen de leerstoornis niet genezen.
3. Van dit programma mogen de volgende resultaten verwacht worden:
a. Vertrouwdheid met, en kennis van de manier waarop perceptuele desoriëntatie
gecorrigeerd kan worden.
b. Een toegenomen bewustzijn van wat desoriëntatie veroorzaakt.
c. Een aanzienlijke verbetering van één of meer basis-(leer)vaardigheden.
d. Kennis van, en ervaring met leermethoden om verwarring over taal- en of rekensymbolen
op te heffen.
4. Het Davis Oriëntatie Counseling Programma reikt de middelen aan om dyslexie/dyscalculie te
corrigeren. Wil uiteindelijk succes bereikt worden, dan moeten deelnemers deze middelen na
afloop van het programma zelfstandig aanwenden om te leren verwarring op te lossen.
Dyslexie/dyscalculie is pas gecorrigeerd, wanneer men alle zogeheten ‘trigger’-woorden
(woorden die verwarring veroorzaken), dan wel rekenbegrippen die verwarring veroorzaken,
behandeld worden. Kinderen hebben mogelijk na afloop van het programma begeleiding
nodig.
5. Drugs, alcohol en bepaalde medicijnen kunnen de effectiviteit van het programma nadelig
beïnvloeden. Het dient aanbeveling deze een aantal dagen (of weken) voor en tijdens het
programma niet te gebruiken. Sommige medicijnen, vooral anti-histamine, kunnen invloed
hebben op het vermogen te oriënteren. Daarom is het goed om medicijngebruik op het
inschrijfformulier te vermelden.
6. Voor de resultaten uit de counseling kunnen geen garanties worden afgegeven, noch kan er
voor het gedrag en de vaardigheden van de cliënt verantwoordelijkheid worden gedragen.
Wel aanvaard ik aansprakelijkheid voor de beloofde inspanning.
7. Een Daviscounseling kost 1800,- euro. De factuur dient 14 dagen na de factuurdatum
overgemaakt te zijn. In het bedrag zijn 2 follow-up momenten van 3 uur, de intake en
eventuele gesprekken op school inbegrepen.
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8. Wat is bij de counseling inbegrepen?
✓ 30 uur individuele begeleiding
✓ Een werk- en cursusboek van
het Davis Dyslexie
programma
✓ Een digitaal triggerwoordenboek
✓ 1 pakje klei
✓ 2 kooshballen
✓ Een afrondend gesprek met ouders
✓ Een verslag voor cliënt met foto’s en uitleg
✓ Indien gewenst twee follow-up momenten.
✓ Indien gewenst een gesprek van maximaal een uur op school
Goed om te weten
Na het afronden van de counseling zal cliënt thuis verder gaan met kleien van de triggerwoorden
m.b.v. Symbol Mastery. Hierdoor wordt de verwarring tijdens het lezen steeds minder. Het kleien
wordt samen met een van de ouders gedaan. Samen zoeken jullie een geschikt moment in de week
om hieraan te kunnen werken.
Na het afronden van de counseling zullen alle klachten en moeilijkheden waarschijnlijk niet ineens
verholpen of verdwenen zijn. Met de geleerde technieken kan cliënt blijven oefenen om zo telkens
weer een stap verder te komen.
Handtekening:_______________________________________
Datum:_____________________________________________

Door ondertekening van dit document gaat u akkoord met de voorwaarden.
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