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Informatie met betrekking tot de door mij gebruikte therapievorme
• De door mij gebruikte behandelvormen zijn niet geschikt om medische diagnoses te stellen of
ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te
functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of
specialist op de hoogte is van uw klachten
•

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van de op mijn site genoemde behandelvormen niet
weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de
ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens
en na een regulier behandelingstraject

•

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd
of achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te
nemen met een huisarts en/of specialist.

•

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid

•

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden

•

Het zwaartepunt ligt op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt

.


De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of
een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is

.


•

.


De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens,
die in het dossier worden opgeslagen (zie privacyverklaring)

.


•

n


De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de
cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het
anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken

G


•

.


De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen
dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard

.


•

.


Is een kind tussen 12 en 16 jaar en wilsbekwaam dan beslissen beide ouders en kind samen
en wordt dit op schrift bevestigd

.


•

 


Als een kind jonger is dan 12 jaar is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of van
degenen die ouderlijk gezag hebben

.


•

.


De therapeut is gehouden 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)

.


•

.
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•

De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk gelezen welke vermeld staat op de website
van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde en stemt in met dit reglement.

•

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de
VBAG Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (https://vbag.nl/
algemene-informatie/klachten.html) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht
Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

•

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie
aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening
van de cliënt

•

Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden

.


De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen,
anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht

.


•

.


Betalingswijze van de behandelingen is op rekening of contant per consult

 


•

.


De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €55,- (euro) voor het eerste consult met
intakegesprek en met het bedrag van €55,- per behandeling hierop volgend
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