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Behandelingsovereenkomst 
 
De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de 
zorgvrager en zorgverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere 
persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de 
behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, 
declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De zorgvrager heeft het recht tot inzage in het 
eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In 
uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers 
van de zorgvrager worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. 
Deze is te vinden op de website www.vbag.nl 
 
De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een 
begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Jeugd tussen de 12 jaar en 16 jaar is 
het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 
16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders. 
 
De zorgvrager verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders 
kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Mits Covid-19 klachten zich 
voordoen. 
 
De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de zorgvrager in alle 
fasen van de behandeling. De zorgvrager verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie 
aan de therapeut te verstrekken. 
 
De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de zorgvrager t.b.v. het dossier 
verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de zorgvrager heeft verklaard dat hij/zij geen 
bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden). 
 
De therapeut mag zonder toestemming van de zorgvrager geen (be-)handelingen verrichten. 
 
De therapeut verplicht zich de zorgvrager correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een 
arts, indien haar behandeling niet gee igend en/of toereikend is. 
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Bee indiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de 
zorgvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze 
eenzijdig bee indigen. Indien de zorgvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst 
bee indigt, zal de zorgvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te 
kennen geeft dat hij/ zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig 
heeft bee indigd. 
 
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten bee indigen, indien 
redelijkerwijs niet van de therapeut kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortzet. De 
therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de zorgvrager een  
overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten. 
 
Betalingswijze van de behandelingen is standaard €60,00 per uur. Dit kan afwijken bij individuele 
afspraken voorafgaand aan het behandeltraject. 
 
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de zorgvrager zich wenden tot de onafhankelijke 
klachtenfunctionaris van Quasir. In de klachtenfolder en de klachtenregeling VBAG staat meer informatie. 
Ook kan de zorgvrager zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg 
(TCZ). 

  



 

KvK: 80073913  Mobiel: 06- 27435273 
BTW id: NL003390786B72  Adres: Beatrixstraat 19 
IBAN: NL50RABO0106582852   9491 BC Zeijen 
AGB-code: 90109562(zorgverlener)  Website: www.carinewortelboer.nl 
AGB-code: 90068510(praktijk)  E-mail: info@carinewortelboer.nl 
Prestatiecode: 24012    

 

 
 
 
 
Behandelingsovereenkomst 
 
Ondergetekende zorgvrager: 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Geboortedatum en -plaats: 
  
 

- verklaart dat hij/zij is ingelicht over de mogelijkheden die de energetisch therapeut, bij haar 
werkzaamheden kan bieden. 

 
- heeft naar waarheid de vragen beantwoord die de energetisch therapeut tijdens het intake 

consult heeft gesteld. 
 

- is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen die in 2022 zijn geraamd op  
€ 60,00 per uur.  

 
- is duidelijk dat op dit moment niet exact is aan te geven hoeveel consulten noodzakelijk zijn.  

 
- verklaart voorts dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling, waarbij hij/zij 

zich ervan bewust is dat de therapie is gericht op het ondersteunen van het zelfgenezend 
vermogen waarbij het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen 
te leveren inspanning.  

 
- realiseert zich voorts dat er aan de zijde van de therapeut een inspanningsverplichting is en geen 

resultaatsverplichting. 
 

- verklaart dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen die naar aanleiding van de 
voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen. 

 
- verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en te zullen beantwoorden en 

verklaart alle relevante informatie met betrekking tot zijn/haar gezondheid en 
gevoeligheid/gevoeligheden te hebben gegeven. 

 
- het niet is toegestaan om auditief of visueel materiaal uit de praktijk naar buiten te brengen 

zonder uitdrukkelijke toestemming van de therapeut.  
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- stemt in, indien van toepassing , de nota via mail te ontvangen.  
 

- verklaart op basis van alle gekregen informatie en na het lezen van bovenstaande, tot 
een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een behandeling of behandelingstraject te 
willen ondergaan. 

 
 

Plaats:    Datum:   Handtekening zorgvrager  
 
 
 
Plaats:    Datum:   Handtekening energetisch therapeut               
 
 

 
 
In verkeer met de zorgvrager gelden de bepalingen en de beroepscode van de VBAG (www.VBAG.nl) die 
aansluiten bij het klacht- en tuchtrecht van de overkoepelende beroepsorganisatie RBCZ/TCZ 
(www.rbcz.nl).  

 

http://www.vbag.nl/
http://www.rbcz.nl/

