Behandelovereenkomst
Naam behandelaar: M.C. Slaats-Frumau
Naam praktijk: Praktijk Slaats-Frumau

Naam cliënt
Geboortedatum
Adres
Postcode , woonplaats

VBAG licentie:2.120402A

RBCZ: 910852R

……………………………………………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….….

Vertrouwelijkheid van de behandeling







De behandelaar is gehouden aan de KNGF en VBAG beroepscode.
De behandelaar stelt de belangen van de cliënt (u) centraal in de therapie.
Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt
daarvoor toestemming heeft gegeven.
De behandelaar informeert de cliënt als tijdens de behandeling gebruik wordt gemaakt van video,
recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar. De hierdoor
verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
De cliënt geeft toestemming aan Praktijk Slaats-Frumau om vooraf, tijdens, of na de
behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te
verstrekken:
 Huisarts: wel/geen* toestemming
 Specialist: wel/geen* toestemming ( indien van toepassing)
Ouders: wel/geen* toestemming ( bij minderjarigen)
 Collega-therapeuten: wel/geen* toestemming (indien van toepassing)
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. Indien u niets invult, geeft u automatisch toestemming voor
overleg.

Afspraken behandelingen




Een behandeling duurt ½ uur tot 2 uur. Voor behandelingen langer dan 2 uur worden geen extra
kosten berekend.
Ondergetekende is geïnformeerd over de kosten van de behandelingen. Informatie is verstuurd bij
de intake, hangt ter inzage in de praktijk en is te vinden op de website.
Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel telefonisch door een
bericht op de voicemail) anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Betaling en kosten


De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van de behandeltijd per behandeling en bedragen
maximaal € 120,00 per behandeling.
1e uur:
€ 80.00 per uur
e
2 uur:
€ 40,00 per uur
Fysiotherapie:
€ 30,00 , tijdsduur maximaal ½ uur (voor niet gecontracteerde zorgverzekeraars)
vaststaand tarief bij gecontracteerde zorgverzekeraars (varieert per verzekeraar)





De kosten dienen aan het eind van de behandeling contant betaald te worden, tenzij anders
wordt overeen gekomen. (met uitzondering van de onkosten voor gecontracteerde fysiotherapiebehandelingen. Deze worden
rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd).
Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de behandeling




Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf bij uw
zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Zie ook www.praktijkslaatsfrumau.nl .
Vergoedingsmogelijkheden verlopen via het aanvullende pakket. Afhankelijk van de klacht valt
vergoeding onder fysiotherapie en/ of natuurgeneeskunde (alternatieve therapie).
Stuur ontvangen declaraties altijd in en bewaar een kopie voor uzelf.

Eigen verantwoordelijkheid









Ondergetekende verklaart dat hij/zij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die M. Slaats bij
haar werkzaamheden als fysiotherapeut/natuurgeneeskundig therapeut kan bieden.
Ondergetekende heeft de vragen die M. Slaats tijdens het intakeconsult heeft gesteld naar waarheid
beantwoord.
Ondergetekende is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen.
Het is ondergetekende duidelijk dat bij de start van een behandeling niet is aan te geven hoeveel
behandelingen noodzakelijk zijn.
Na drie behandelingen vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of voortzetting van de
behandeling plaats zal vinden.
Ondergetekende is zich ervan bewust dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk
is van zijn/haar eigen te leveren inspanning.
Ondergetekende realiseert zich dat er aan de zijde van de therapeut geen sprake is van een
resultaatsverplichting maar wel van een inspanningsverplichting.
Ondergetekende verklaart dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen die naar aanleiding
van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen.

Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst verklaart ondergetekende (de cliënt)
kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de behandelovereenkomst.
Datum: ………………………………………………………

Plaats: …………………………………………………………

Handtekening cliënt: ……………………………………

Handtekening therapeut:…………………………….

Naam therapeut: Mieke Slaats-Frumau
Praktijknaam: Praktijk Slaats-Frumau

Praktijk Slaats-Frumau is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens ( CBP: m1497892)
De behandelaar heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering via VBAG en VVAA.
Praktijk Slaats-Frumau zal uw persoonsgegevens, zoals wettelijk is vereist, met zorg behandelen.
In het contract met de cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de KNGF, VBAG en RBCZ/TCZ

