Praktijk Tranceforma ǀ www.tranceforma.nl
Behandelingsovereenkomst
Van toepassing bij psychodynamische therapie, hypnotherapie, coaching en EMDR in het kader van
de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Toelichting (zie ook de info op de achterzijde i.v.m. uw privacy, wet AVG)
Deze overeenkomst wordt voorafgaand aan de behandeling, door zowel de cliënt, als de therapeut,
ondertekend. Een exemplaar van deze overeenkomst wordt in het dossier van de cliënt opgeborgen.
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten
opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder
meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een
cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier en geheimhouding van cliëntgegevens.
Afspraken naar aanleiding hiervan
De cliënt gaat er mee akkoord dat informatie wordt ingewonnen bij de huisarts, behandelend
specialist, andere hulpverleners indien dit voorafgaand of gedurende de therapie nuttig kan worden
geacht voor de voortgang van de therapie of coaching.
Ja / Nee
De cliënt gaat er mee akkoord dat zowel voorafgaand aan de behandeling als achteraf een bericht
uitgaat naar de huisarts en / of andere verwijzer(s).
Ja / Nee
De cliënt is op de hoogte van de gehanteerde tarieven en de Algemene Betalingsvoorwaarden van
Praktijk Tranceforma, onderdeel van deze behandelovereenkomst, en gaat hiermee akkoord.
Alle eventuele, nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het
medisch dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. De cliënt
verklaart de informatie over de komende therapie te hebben gehoord en begrepen.
Verzuim
Wanneer u bent verhinderd, kunt u de afspraak 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.
Zegt u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren af of meldt u zich niet af, dan brengt Praktijk
Tranceforma u het volledige bedrag in rekening.

datum:

handtekening
(cliënt)

mw. A. Mennega
(therapeut)

handtekening

Praktijk Tranceforma, Ina Mennega, Spadelaan 54, 7331 AL Apeldoorn
Tel.: 06 27353431 / tranceforma@planet.nl / www.tranceforma.nl / lid NBVH en RBCZ

UW PRIVACY (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)
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.
Uw privacy wordt gewaarborgd. Dit betekent onder meer:
•
•

zorgvuldigheid in het omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
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 15 jaar bewaard.
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 bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

•

de kosten van het consult

Praktijk Tranceforma ǀ www.tranceforma.nl
Behandelingsovereenkomst (kopie voor uzelf)
Van toepassing bij psychodynamische therapie, hypnotherapie, coaching en EMDR in het kader van
de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Toelichting (zie ook de info op de achterzijde i.v.m. uw privacy, wet AVG)
Deze overeenkomst wordt voorafgaand aan de behandeling, door zowel de cliënt, als de therapeut,
ondertekend. Een exemplaar van deze overeenkomst wordt in het dossier van de cliënt opgeborgen.
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten
opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder
meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een
cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier en geheimhouding van cliëntgegevens.
Afspraken naar aanleiding hiervan
De cliënt gaat er mee akkoord dat informatie wordt ingewonnen bij de huisarts, behandelend
specialist, andere hulpverleners indien dit voorafgaand of gedurende de therapie nuttig kan worden
geacht voor de voortgang van de therapie of coaching.
Ja / Nee
De cliënt gaat er mee akkoord dat zowel voorafgaand aan de behandeling als achteraf een bericht
uitgaat naar de huisarts en / of andere verwijzer(s).
Ja / Nee
De cliënt is op de hoogte van de gehanteerde tarieven en de Algemene Betalingsvoorwaarden van
Praktijk Tranceforma, onderdeel van deze behandelovereenkomst, en gaat hiermee akkoord.
Alle eventuele, nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het
medisch dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. De cliënt
verklaart de informatie over de komende therapie te hebben gehoord en begrepen.
Verzuim
Wanneer u bent verhinderd, kunt u de afspraak 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.
Zegt u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren af of meldt u zich niet af, dan brengt Praktijk
Tranceforma u het volledige bedrag in rekening.
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Praktijk Tranceforma, Ina Mennega, Spadelaan 54, 7331 AL Apeldoorn
Tel.: 06 27353431 / tranceforma@planet.nl / www.tranceforma.nl / lid NBVH en RBCZ

UW PRIVACY (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)
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.
Uw privacy wordt gewaarborgd. Dit betekent onder meer:
•
•

zorgvuldigheid in het omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
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 15 jaar bewaard.
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 bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

•

de kosten van het consult

