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Verplichte BEHANDELOVEREENKOMST volwassen cliënten.
BEHANDELOVEREENKOMST
Dit formulier dient vooraf aan de behandeling na invulling door zowel de cliënt als de therapeut aan de achterzijde te worden
ondertekend. Een exemplaar is voor de cliënt. De therapeut dient een exemplaar in het dossier van zijn cliënt op te bergen.

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten
opzichte van hulpverleners. Daarin is onder meer geregeld: Het: recht op informatie,
toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op
inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens. Nu is er ook de AVG wet. (algemene
verordering persoonsgegevens.) U mag weten dat ik ZZp-er ben. Ik ben de enige die toegang heeft tot
uw dossiers. Ik bespreek casussen wel eens met collega’s maar altijd anoniem. Dus nooit met uw
naam en onherkenbaar. Ik vraag uw email adres en persoonsgegevens alleen voor eigen gebruik om
bijvoorbeeld eventuele afspraken te maken. U mag mij mailen, het is mij verboden bij wet om u te
beantwoorden bij de behandeling vanwege de privacywetgeving. De accountant komt in principe uw
naam niet tegen, maar indien wel heeft hij ook geheimhoudingsplicht bij wet en ervoor getekend.
Ik ben lid van de NBVH en de RBCZ. Mocht u onverhoopt klachten hebben hoop ik altijd eerst samen
met u in gesprek te komen. Indien nodig kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de
beroepsvereniging. www.RBCZ.nl en voor het tuchtrecht van RBCZ, Wanneer de therapeut - binnen
het kader van een andere therapie, waarin hij/zij geschoold is - het nodig of nuttig acht - van de
regelgeving in het Reglement ‘Handelingen van de NBVH af te wijken, dient hij/zij dit te doen in
overleg met de cliënt, in een andere setting. Informatie uitwisselen met andere instanties zoals
collega’s , huisartsen en specialisten doe ik altijd alleen in overleg met de cliënt zelf of samen met de
cliënt. Evenals verslaglegging die gezamenlijk gedaan wordt.



De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €78, 00 euro per sessie van ongeveer een uur.
Contant te voldoen of ter plekke met gsm over te maken. (ik heb geen pinbetalings mogelijkheid).
Het 1 dag van te voren afbellen van een consult wordt op prijs gesteld.

Handtekening voor akkoord en verklaard dit gelezen te hebben cliënt --------------------------------------
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Achternaam van de cliënt: ..................................
Voornamen:
Geslacht:

............................................. roepnaam: ....................................
man  vrouw 

Geboortedatum:

.............. / ............. /.............. geboren te: ....................................

Burgerlijke staat:

............................................. beroep: .........................................

Adres:

.....................................................................................................

Postcode en woonplaats:

.....................................................................................................

Telefoon:

mobiel ………………………………………

E- mail:

………………………………………………………………………….

1.

Wat is uw hulpvraag en/of met welke klachten gaat u de behandeling aan?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

2.

Wat is het doel van de therapie?
………………………………………………………………………………………………………..

3.

Gebruikt u medicijnen, ja  nee 

Zo ja welke: ..............................................................

4.
Opmerkingen / nadere informatie (eventueel onder vermelding bijlagen):
................................................................................. .......................................................................
................................................................................. .......................................................................
................................................................................. .......................................................................

Datum: ..................................................................... Plaats: ............................................................
Handtekening therapeut

Handtekening cliënt

