Behandelingsovereenkomst JebewustZIJN
Onderstaande tekst informeert u over mijn werkwijze en geeft u
informatie over mijn praktijk. Door ondertekening verklaart u dat deze tekst duidelijk is en dat u akkoord
gaat met de inhoud ervan. Voor vragen over de inhoud van deze overeenkomst kunt u altijd contact met
mij opnemen.
Rechten en plichten
Als therapeut dien ik te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en
hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Therapeutisch traject
De begeleiding die ik in een therapeutisch- of coachtraject bied bestaat uit:
• Een intake: een kennismaking, helder krijgen van uw vraag, kijken of er voldoende vertrouwen is
om samen te werken, toelichting op de werkwijze en opstellen van een behandelplan.
• De daarop volgende behandelingen: u werkt samen met mij aan het oplossen of verminderen van
de problemen of klachten.
• Evaluatie: een afsluitend gesprek als afronding van het therapeutisch traject. Bij langere trajecten
vindt ook tussentijds een evaluatie plaats.
Overeenkomst en uitvoering daarvan
Door ondertekening komt een behandelingsovereenkomst tot stand, waarbij ik de inspannings-verbintenis
op me neem u naar beste kunnen en met de grootste zorgvuldigheid te ondersteunen in uw therapeutisch
traject. U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. U blijft verantwoordelijk
voor wat er in en met u gebeurt en voor de besluiten en de handelingen waartoe u komt als reactie op de
therapie.
Beëindigen traject
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de
hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij* deze eenzijdig
beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van mij de overeenkomst beëindigt, zal hij op verzoek
van mij een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in
het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
*waar hij staat, kan vanzelfsprekend ook zij bedoeld worden

Ik kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet. Ik zal in een dergelijke situatie
hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener
heeft kunnen sluiten.
Indien de behandelingen niet geëigend en/of toereikend zijn, verplicht ik mij om de cliënt op een correcte
manier door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.
Afspraken annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren, dient dit minstens 24 uur voor de betreffende datum te gebeuren,
anders wordt het consult volledig in rekening gebracht. Ook als een verzekering (een deel van ) de kosten
vergoedt, blijft u verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten. Indien u niet op tijd op de afspraak
verschijnt, is het mogelijk dat toch aan de oorspronkelijke eindtijd wordt vastgehouden.
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Tarief en betaling
Het kennismakingsgesprek van 20 minuten is gratis. Voor het intakegesprek (een uur) en ieder hierop
volgende sessie (gemiddeld vijf kwartier) hanteer ik een tarief van 80 euro. Voor jongeren tot 18 jaar reken
ik 60 euro per sessie (een uur). Therapie is incl. BTW, coaching is excl. 21% BTW. Dit bedrag kunt u contant
aan mij betalen of overmaken op rekeningnummer: NL27KNAB0257584277. Bij contante betaling zal de
factuur u worden nagezonden. Kiest u ervoor het verschuldigde bedrag over te maken, dan dient het
bedrag op genoemde rekening te staan vóórdat het volgende consult aanvangt. Indien dit niet het geval is,
zal de afspraak voor dit consult worden verplaatst.
Persoonlijk dossier
Er wordt een persoonlijk dossier aangelegd met uw persoonsgegevens, het behandelplan en de
werkaantekeningen over de voortgang van uw behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt
het dossier gesloten en blijft het vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. U heeft het recht uw
dossier in te zien. U kunt daar met mij een afspraak over maken en het daarna inzien. Naast het recht op
inzage heeft u ook het recht feitelijk onjuiste informatie in het dossier te corrigeren of te laten verwijderen.
Bescherming persoonsgegevens
Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving zoals is vastgesteld in de de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) U heeft de privacyverklaring op de website van mijn praktijk Je Bewustzijn
gelezen of hiervan kennis genomen tijdens het intakegesprek.
Klachtenregeling
Wanneer u klachten heeft over de behandeling raad ik u aan dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken.
Wanneer dit geen oplossing biedt, dan is de klachtenregeling van de Vereniging ter Bevordering
Alternatieve Geneeswijze (VBAG) van toepassing en kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke
klachtenfunctionaris die daarvoor door de VBAG ter beschikking wordt gesteld. U kunt over deze
klachtenregeling meer informatie vinden op https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html en in de
folder die beschikbaar is in mijn praktijk. Voor het tuchtrecht kunt u zich wenden tot de Stichting
Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) ; zie www.tzc.nu
Cliënt verklaart zich akkoord met deze overeenkomst.
Datum:

____________________________

Naam cliënt:

____________________________

Adres:

____________________________

Telefoon:________________________

Postcode/Woonplaats:

____________________________

E-mail:_________________________

Geboortedatum:

____________________________

Handtekening cliënt:

Naam therapeut:

Plaats: __________________________

____________________________

____________________________

Handtekening therapeut:

____________________________
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