
 
 
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. Indien u niets invult, wordt ervan uitgegaan dat overleg is toegestaan 

Behandelovereenkomst       
 
 
 
Naam behandelaar: M.C. Slaats-Frumau  VBAG licentie:2.120402A RBCZ: 910852R 
Naam praktijk: Praktijk Slaats-Frumau  KNGF: 52490  
 
 

Naam cliënt   …………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum  …………...…………………………………………………………………………………………….. 
Adres     ………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode , woonplaats  ……………………………………………………………………………………………………….…. 
 
 

Vertrouwelijkheid van de behandeling 
• De behandelaar is gehouden aan de KNGF en VBAG beroepscode en houdt zich aan de wettelijke 

regelgeving zoals geheimhouding, de WGBO, de Wkkgz en de AVG privacywet. Op de website kunt u  
vinden welke gegevens verwerkt worden en hoe uw privacy wordt beschermd. 

• De behandelaar houdt een cliënten dossier bij. De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier. 
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 20 jaar bewaard. 

• De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal.  
• De behandelaar verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, 

mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloedt.  
• De behandelaar heeft de intentie u zo goed mogelijk te behandelen. Indien u toch niet tevreden 

bent en u een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken. Een goed gesprek heeft de voorkeur maar ook 
schriftelijk is mogelijk. Op de website kunt u hier meer over vinden. 

• Bij behandeling van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar, sluit de behandelaar een schriftelijke 
behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide ouderlijk gezag hebben. 

• De cliënt geeft toestemming om informatie te verstrekken via mail, telefoon of app als de cliënt 
contact zoekt of informatie nodig heeft t.b.v. de behandeling: wel/geen* toestemming. 

• Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt 
daarvoor toestemming heeft gegeven. 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. ( Indien dit nodig blijkt, wordt u nogmaals vooraf geïnformeerd!) 
 Huisarts / specialist: wel/geen* toestemming.  
 Waarnemer/ Collega-therapeuten ( altijd na overleg): wel/geen* toestemming.  
 School ( alleen voor kinderen en altijd na overleg): wel/geen* toestemming. 

 

Afspraken, betaling en kosten 
• Een behandeling duurt een half uur tot twee uur.  
• De cliënt is geïnformeerd over de kosten en de voorwaarden van de behandelingen. Informatie is 

verstuurd bij de intake, hangt ter inzage in de praktijk en is te vinden op de website. 
• Informatieverstrekking via (beeld)bellen, mail of app wordt berekend als (telefonisch) consult. 
• Bij verhindering zegt de cliënt minimaal 48 uur van tevoren af (telefonisch of per mail), anders wordt 

de gereserveerde tijd in rekening gebracht.  
• Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd 

worden.   
• De kosten dienen aan het eind van de behandeling contant of per pin betaald te worden, tenzij 

vooraf anders wordt overeen gekomen. 



 
 
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. Indien u niets invult, wordt ervan uitgegaan dat overleg is toegestaan 

Vergoeding van de behandeling 
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. De cliënt dient zelf bij de zorgverzekeraar te 
informeren of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Vergoedingsmogelijkheden verlopen  via het 
aanvullende pakket. Afhankelijk van de klacht valt vergoeding vaak onder fysiotherapie en/ of 
natuurgeneeskunde. Trainingen en behandelingen voor zelfontplooiing komen niet in aanmerking voor 
vergoeding van de zorgverzekeraar. Meer informatie is te vinden op de website van praktijk Slaats-
Frumau bij tarieven en vergoedingsmogelijkheden. 
 

Eigen verantwoordelijkheid   
• De cliënt verklaart dat hij/zij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die de behandelaar bij haar 

werkzaamheden als fysiotherapeut/natuurgeneeskundig therapeut kan bieden. 
• De cliënt heeft de vragen die de behandelaar tijdens het intakeconsult heeft gesteld volledig en naar 

waarheid beantwoord. 
• De cliënt is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen.  
• Het is de cliënt duidelijk dat bij de start van een behandeling niet is aan te geven hoeveel 

behandelingen noodzakelijk zijn. 
• De cliënt is zich ervan bewust dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van 

zijn/haar eigen te leveren inspanning. 
• De cliënt realiseert zich dat er aan de zijde van de therapeut geen sprake is van een 

resultaatsverplichting, maar wel van een inspanningsverplichting. 
• De cliënt verklaart dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen die naar aanleiding van de 

voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen.  
• Indien de client de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt 

onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.  
• Bij behandeling van kinderen tot 16 jaar heeft de behandelaar toestemming van beide ouders (of 

verzorgers/ voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook 
als de ouders gescheiden zijn. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind 
samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.  
Ondertekening van dit formulier betekent dat beide ouders op de hoogte zijn en toestemming 
geven voor behandeling bij praktijk Slaats-Frumau.  

• De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.  
 

Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst verklaart ondergetekende (en bij kinderen 
tot 16 jaar ook de ouders van de cliënt) kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de 
behandelovereenkomst en het document privacy.  
 
 

Datum: ………………………………………………………  Plaats: …………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening cliënt: ……………………………………  Handtekening therapeut:………………………………… 
 
 
Handtekening ouder: ……………………………………  Handtekening ouder:………………………………………. 
 
 
 
 
Praktijk Slaats-Frumau: 
• is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP: m1497892)  
• heeft een Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering via VBAG en VVAA.  
• behandelt persoonsgegevens van haar cliënten, zoals wettelijk vereist, met zorg. 
 
In het contract met de cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de KNGF, VBAG en RBCZ/TCZ 


