Behandelovereenkomst
Naam therapeut: Marjolein van der Burgt
Naam cliënt:
Door dit document te ondertekenen, erkennen therapeut en cliënt dat:
• De therapeut zich aan de GAT beroepscode houdt: https://catcollectief.nl/beroepscode/
• De therapeut de belangen van de cliënt centraal stelt in de therapie.
• De therapeut zonder toestemming van de cliënt bepaalde (be-)handelingen niet mag
verrichten.
• De cliënt zich vooraf heeft geïnformeerd over de kosten per behandeling. De tarieven, mogelijke
vergoedingen door zorgverzekeraars, betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden zijn te
vinden op de website: www.levensverbinding.nl/tarieven/
• Tijdens een eerste afspraak maakt de therapeut een inschatting van het aantal benodigde
behandelingen om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen.
• De cliënt is op de hoogte van en geeft toestemming voor de samen gekozen en door de therapeut
voorgestelde behandeloptie(s). Te weten een opstart van 3 behandelingen om daarna in overleg met
de cliënt per behandeling te kijken naar een eventueel vervolg.
• De therapeut de cliënt zal wijzen op de mogelijkheid om naar een collega-therapeut of een arts te
gaan, indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte of privéomstandigheden.
• Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.
• Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de
behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.
• Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de
therapeut in, de cliënt dit doet voor eigen risico.
• De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar
kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.
• De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door
de therapeut gevoerde rijkserkende Wkkgz geschilleninstantie: www.gatgeschillen.nl/
• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in
het medisch dossier bij de huisarts, voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt zijn.
• De therapeut een cliëntendossier bijhoudt. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier. Het
dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
• De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en de privacy verklaring
zoals te vinden op www.levensverbinding.nl/wp-content/uploads/2018/12/PrivacyverklaringLevensverbinding_versie-dec.18.pdf
• Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt wenst te
bespreken, is de therapeut hiervoor telefonisch bereikbaar. Voor gesprekken van meer dan 15
minuten zal € 25,- in rekening worden gebracht.
Vink aan indien van toepassing:
 De cliënt geeft toestemming tot het overdragen van informatie, die relevant is voor de
behandeling, aan een eventuele waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid.
Datum:
Naam cliënt:
Handtekening cliënt:
(indien minderjarig door ouders/voogd)

Plaats: Zwolle
Naam therapeut: M.D. van der Burgt
Handtekening therapeut:

