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BEHANDELINGSOVEREENKOMST 
 
Ondergetekenden: 
 
De cliënt  De Zorgverlener  

    

Achternaam :  Naam praktijk Praktijk De Gouden 
Rugzak 

Voorletters :  Naam zorgverlener Karin Hartevelt 

Roepnaam :  AGB-code praktijk 9012119 

Straat en 

Huisnummer 
 

 

:  

AGB-code 

zorgaanbieder 

 

90033164  

Postcode  :   Beroepsvereniging NBVH 

Woonplaats : Registratienummer 

NBVH 

05089 

Geboortedatum : Koepelorganisatie  RBCZ 

   Registratienummer RBCZ 

 

403115R 

Telefoon :   

E-mail : KvK nummer  32151040 

  Rekeningnummer  NL52INGB0754811859 

 

komen overeen dat: 
 

 Als hypnotherapeut, werkend voor Praktijk De Gouden Rugzak, zet ik mijn beste 

kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt 

wordt commitment verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en 

bij het begeleidingstraject). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen 

nemen begeleider en cliënten beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht (i.v.m. 

het nakomen van afspraken e.d.) 

  

 cliënt de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die 

deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft. In dit kader zij 

opgemerkt dat alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden 

van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts en/of specialist, voor 

verantwoordelijkheid en rekening komen van de cliënt. Client blijft te allen tijde zelf 

verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te 

nemen beslissingen daarover. 

 
 deze overeenkomst start op  ..-..-2020 en eindigt op onbekend; 
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 Afspraken dienen door de client 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt 
de sessie in rekening gebracht. Bij het niet doorgaan van een sessie van de zijde van 
Praktijk De Gouden Rugzak, is de client uiteraard geen kosten verschuldigd.  
 

 Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen 
uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, twijfels, vragen, maken wezenlijk 
onderdeel uit van de begeleiding. Mocht je ontevreden zijn en we komen er samen niet 
uit, dan kun je contact opnemen met onze beroepsvereniging. Daar kun je beroep doen 
op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet zijn wij ook aangesloten bij de 
geschilleninstantie van de SCAG. Wij zijn tevens ingeschreven in het Register 
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze koepel verzorgt het tuchtrecht. 
 

 Uw privacy:  
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, 

een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier 

bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde 

onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk 

zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener 

bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

 zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, 
 er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of 
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete 
toestemming. 

 Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 

informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de 

behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 
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Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd 

worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.  

• Uw naam, adres en woonplaats  

• uw geboortedatum 

• de datum van de behandeling 

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals  ‘behandeling hypnotherapie’ 

• de kosten van het consult 
 

Door ondertekening van deze behandelingsovereenkomst, verklaart cliënt kennis genomen te 
hebben van de inhoud van de behandelingsovereenkomst en hiermee akkoord te gaan. 
  
De cliënt 

 

 De 

zorgverlener 

 

Naam 

 

:  Naam Karin Hartevelt 

Datum 

 

:  Datum ..-..-2020 

Plaats 
 

:  Plaats Zeewolde 

Handtekening  
 

 

 
 

 

:  Handtekening   

 

 


