Schriftelijke Behandelovereenkomst
Naam behandelaar:
Naam praktijk:
Adres praktijk:
VBAG-licentienr.:
RBCZ-licentienr.:
AGB-codes:
CBP nummer:
KvK nr.:

Carin Blanckenborg-Wopereis
Praktijk voor Kinesiologie Centaurea
Daslook 20d 7242 MD Lochem
21609006
912202R
90049886 en 90058272
m1649892
56640374

Naam cliënt:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en waaraan
deze moet voldoen. Een van de verplichtingen is het hebben van een behandelovereenkomst.
Door ondertekening van deze behandelovereenkomst komen we overeen dat u bekend bent met de werkwijze van
de kinesioloog en toestemming geeft voor het verlenen van kinesiologie voor de aangegeven klacht/ doelstelling.
Deze klacht en doelstelling zal elke sessie geëvalueerd worden en vastgelegd in het dossier.
U bent geïnformeerd over de algemene voorwaarde m.b.t. vertrouwelijkheid van de consulten/therapie, afspraken
behandelingen/consulten, vergoeding van de consulten en betalingsvoorwaarden en weet dat deze op de website te
vinden zijn.
U bent geïnformeerd over de privacyverklaring m.b.t. het waarborgen van uw privacygegevens, voor welke
doeleinden uw gegevens gebruikt kunnen worden, bewaarplicht, welke gegevens er op de nota staan en weet dat
deze op de behandelovereenkomst en op de website te vinden zijn.
U verstrekt als cliënt aan de kinesioloog alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het
medisch dossier van huisarts / specialist of andere behandelaars.
Het door u als cliënt verstrekte emailadres zal uitsluitend gebruikt worden voor het contant tussen u en de
kinesioloog.
U gaat als cliënt akkoord met de overdracht van uw dossiers in geval van waarneming van de praktijk.
Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

het gesprek met de cliënt over zijn doel;
het zoeken van de stress m.b.t. zijn doel, onbalans via de spiertest;
het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de kinesioloog voor is opgeleid;
het nacontroleren van het effect van de behandeling via de spiertest;
het gesprek ter de afsluiting van de sessie.

Datum:

Plaats: Lochem

Handtekening cliënt:

Handtekening kinesioloog:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….…

Indien van toepassing: Ouders / Verzorgers:
……………………………………………………………...

…………………………………………………………………

