T.M.J.Schot Natuurgeneeskunde
Spoorlaan 10
3931 GB Woudenberg
Tel:0-636252382
IBAN: NL81INGB0003665938
KvK: 32153011
NL001185900B77
AGB-code: aanwezig
AGB-code praktijk: aanwezig
e-mail tmjschot@kpnplanet.nl
www.praktijkeenhoorn.nl

•

BEHANDELOVEREENKOMST
- 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).

•

Datum:

•

Handtekening cliënt: …………………………………………………………….

.................................. Plaats: Woudenberg

Naam cliënt:

…………………………………………. ………………….

•

Adres:

………………………………………………………………

•

Postcode/Woonplaats: ……………………………………………………………..
Geboortedatum:

Naam therapeut:

………………………………………………………………

…T.M.J.SCHOT…………………………………………………………..

Handtekening therapeut:………ScT……………………….. …………………………
•

Lidcode beroepsvereniging: 2061110
AGB-code Praktijk :

aanwezig

RBCZ registratienr:

909641R

AGB-code Zorgverlener: aanwezig

Zie voor meer info: www.praktijkeenhoorn.nl
.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING
•

- 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).
- 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.

•

- 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.

•

- De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het
dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard
dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

•

- De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

•

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

•
•

- 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/zij
deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst
beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut 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.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien
redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een
dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere
hulpverlener heeft kunnen sluiten.

•

•

- De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 110,-- (euro) voor het eerste consult met intakegesprek
en met het bedrag van € 75,-- per sessie hierop volgend.

•

- Betalingswijze van de behandelingen is [per pin, op rekening of contant per consult].
- 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.

•

- Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG ,
www.VBAG.nl en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
Vanuit mijn lidmaatschap van de VBAG ben ik aangesloten bij de onafhankelijke Klachtenfunctionaris Quasir
en Geschilleninstantie Zorggeschil.

•

- 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.

Cliëntregistratieformulier
•

Achternaam:

………………………………………………………………..

Voornamen:

……………………………………………………………….

Roepnaam:

……………………………………………………………….

Geboortedatum:

……………………………………………………………….

•

Adres:

………………………………………………………………..

•

Postcode/Woonplaats: ………………………………………………………………..

Telefoonnummer:

………………………………………………………………..

E-mailadres:

………………………………………………………………..

•

Huisarts:

………………………………………………………………..

•

Zorgverzekeraar:

………………………………………………………………….

•

Zorgrelatienummer:

…………………………………………………………………

•

Diagnose reguliere geneeskunde:

•

………………………….………………………………………………………………………..

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot werkwijze behandeling : Fytotherapie, E.A.P, Acupunctuur,
Auriculotherapie, Polsdiagnostiek, Ooganalyse , Psych-Neuro-Immunologie , Orthomoleculaire geneeskunde .
1.

2.

3.
4.

5.

De cliënt is voorgelicht door de therapeut over Fytotherapie, E.A.P, Acupunctuur en Auriculo therapie , Ooganalyse ,
Psych-Neuro-Immunologie , Orthomoleculaire geneeskunde , Psycho-Sociale therapie en de te verwachten effecten tijdens
en na de behandelperiode, middels een folder of intakegesprek.
De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging VBAG welke vermeld staan in de
beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de
beroepsvereniging.
De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling
zelf op negatieve wijze beïnvloed.
De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die
voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige
behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 110,00 voor de intake en met het bedrag van € 75,00 per uur voor een
sessie hierop volgend, contant of per overschrijving te voldoen.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen
verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot [invullen]. Voordat de cliënt overgaat tot het
indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.
Fytotherapie, E.A.P, Acupunctuur en Auriculo therapie , Ooganalyse , Psych-Neuro-Immunologie , Orthomoleculaire
geneeskunde , Psycho-Sociale therapie , is 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 Fytotherapie, E.A.P, Acupunctuur en Auriculo therapie , Ooganalyse ,
Psych-Neuro-Immunologie , Orthomoleculaire geneeskunde , Psycho-Sociale therapie 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 geheel 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.

Ondertekenden verklaren op de hoogte te zijn van bovengenoemde afspraken en praktische informatie.
Naam cliënt:

Naam therapeut:

Handtekening cliënt:

Handtekening therapeut:

- Waarnemer praktijk bij ziekte of uitval , bij wie u terecht kunt en met wie u contact kunt opnemen;
Gegevens:
Website : https://adviesbureauchb.nl

Renswoudsestraatweg 13a
6741 ME Lunteren
Behandelingen uitsluitend volgens afspraak.
Voor het maken van een afspraak;
Tel.nr.: 00 31 (0) 6 23 022 579
e-mail: info@adviesbureauchb.nl

