BEHANDELOVEREENKOMST
Geachte patiënt,
Volgens een nieuwe wettelijke bepaling (AVG) ben ik verplicht u een behandelovereenkomst voor te leggen en
toestemming te vragen voor het vastleggen van uw (persoons)gegevens voorafgaand aan het consult. U wordt
verzocht na het lezen hiervan, indien akkoord, te ondertekenen.
Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
 De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 De therapeut zal telkens het aantal benodigde consulten met u afstemmen.
 U kunt erop vertrouwen dat uw belang of dat van uw kind centraal staat in de therapie.
 U verstrekt de voor de behandeling noodzakelijke informatie en houdt geen informatie achter.
 U geeft wel /geen toestemming tot behandeling van uw kind.
 U geeft toestemming om uw persoonlijke gegevens vast te leggen.
 U geeft de therapeut toestemming om voor de behandeling relevante informatie vast te leggen. Deze
informatie wordt veilig opgeslagen. U heeft recht op inzage van uw dossier. U heeft recht om uw dossier
te laten verwijderen.
 Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als u daarvoor
toestemming heeft gegeven.
 U geeft toestemming om bij de volgende instanties of personen informatie te winnen of te verstrekken,
vóór, tijdens of na de behandeling: Huisarts, Specialist, Ouders, Collega-therapeuten.
U geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van mij tijdens mijn afwezigheid:
Naam waarnemer: Mw. M. Schumacher, tel 0251-671686, contact@miriamschumacher.nl
Afspraken consulten, tarieven, betaling en vergoeding therapie
Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren worden afgemeld/verzet gerekend in werkdagen. In geval van
niet tijdig afmelden/verzetten wordt het consult in rekening gebracht. Voor overige informatie: zie de website
www.sanapraktijk.nl, tarieven en vergoedingen.
Verhindering behandelaar
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de
consulten te voeren, zal zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling
overneemt.
Aansprakelijkheid
De therapeut heeeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de
therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, ermeerderd
met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw therapeut kan u hierover informeren.
Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl.
Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.
Telefonisch spreekuur
Zie de website www.sanapraktijk.nl/ praktijkinfo.
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