Behandelovereenkomst

Ondergetekenden,
Therapeut:
Dhr. Johan Guffens, Klassiek Homeopaat
Adres:
Reutjesweg 56, 6077 NB Sint-Odiliënberg
NVKH nummer:
07-1865
AGB-code zorgverlener: 90102729
AGB-code praktijk: 90062150
Cliënt
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Geboortedatum:

Man./vrouw.:

Indien cliënt jonger is dan 16 jaar:
Ouder/ voogd 1
Naam:

Uit:

Ouder/ voogd 2
Naam:

Uit:

verklaren hierbij een Klassiek homeopathische behandeling te zijn overeengekomen.
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben
genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de behandeling
zal plaatsvinden.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te

Datum:

---------------------------Johan Guffens
Klassiek Homeopaat

------------------------------Cliënt/ kind

---------------------------Ouder/Voogd 1

-------------------------------Ouder/Voogd 2

Indien de cliënt ouder is dan 12, moet deze ook zelf tekenen. Tot 16 jaar is tevens de handtekening(en) van beide
gezaghebbende ouder(s) en/of voogd noodzakelijk.

Behandelovereenkomst

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst:
•

•
•
•

•
•

•
•

•
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•

•
•

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 Geneeskundige
Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Als lid van de NVKH is de therapeut gehouden te handelen conform de NVKH regelgeving.
De therapeut adviseert u geen verandering in het gebruik van de voorgeschreven medicijnen en /of
adviezen van uw huisarts of specialist; Hij zal reguliere behandelingen en/of hulpverlening niet doorkruisen.
De cliënt of ouders/voogden moet(en) zelf contact onderhouden met de betrokken reguliere hulpverlening,
zoals de huisarts en eventuele betrokken artsen of therapeuten. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn
of haar gezondheid/welzijn. De cliënt verklaart bekend te zijn met de reguliere behandelmethoden en volgt
de behandeling van, afspraken en adviezen van de reguliere hulpverlening op. Als de cliënt daarvan wil
afwijken dan verklaart de cliënt zelf verantwoordelijk te zijn voor deze keuze en de communicatie daarvan
naar de arts of medisch specialist.
Cliënt en/of de (wettelijke) vertegenwoordiger is zelf verantwoordelijk voor het innemen van het door de
therapeut voorgeschreven middel.
De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een
begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassenen).Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar
is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de 16 jaar sluit
een behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.
De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen
van de behandeling.
De therapeut richt een dossier in voor de cliënt. De therapeut neemt hierin aantekeningen op en andere
stukken voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling van cliënt. Cliënt heeft recht op inzage
en afschrift van de gegevens in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt
geschonden of goed hulpverlenerschap zich daartegen verzet. Het dossier wordt conform de wettelijke
bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
De therapeut zorgt voor geheimhouding van de gegevens van cliënt volgens de wet op privacy die is
ingegaan op 26 mei 2018. ( zie privacyverklaring op www.huisvoorhomeopathie.nl/contact).
Indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt
en/of indien van toepassing de (wettelijk) vertegenwoordiger, vraagt de therapeut gegevens over de cliënt
op bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien
zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
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. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten
beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst verderzet. De
therapeut zal in 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 Huis voor Homeopathie zoals vermeld op de website
www.huisvoorhomeopathie.nl.
Betalingswijze van de behandelingen is per consult, contant te betalen.
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 1 werkdag van tevoren) af te zeggen, daarna kan de
consultprijs in rekening worden gebracht, afhankelijk van de reden van afmelding.
Consulten bij klassiek homeopaten aangesloten bij de NVKH worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de
aanvullende zorgverzekering. Kijk hiervoor in uw eigen polisvoorwaarden. Het eigen risico wordt hiervoor
niet gebruikt!
De therapeut heeft mij gewezen op de rol en de plaats van de complementaire geneeskunde. Klassieke
homeopathie is nadrukkelijk een complementaire behandelwijze. De therapeut adviseert lichamelijke en
geestelijke klachten dan ook altijd aan de huisarts voor te leggen.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de
klachtencommissie van de beroepsvereniging NVKH, Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
(www.nvkh.nl).
Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie aanwezig in het
medische dossier bij de huisarts zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

