Behandelovereenkomst
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg
inhoudt en waar deze aan moet voldoen. Hieronder valt ook een getekende behandelovereenkomst
waarin de afspraken van de behandeling zijn vastgelegd. Vanuit de beroepsvereniging waarbij ik ben
aangesloten, de LVNT, en de koepelvereniging RBCZ leg ik de afspraak die ik als kinesioloog met u maak
zodoende ook schriftelijk vast.
Naam
Geboortedatum
Adres
Door de ondertekening van deze overeenkomst leggen we vast dat:
 U via mijn website of anderszins hebt begrepen wat mijn werkwijze als kinesioloog is en dat u
mij toestemming geeft om op basis van uw hulpvraag of doelstelling kinesiologische technieken
toe te passen.
 U weet dat ik als kinesioloog complementaire zorg verleen en dat ik geen medische diagnoses
stel.
 U weet wat mijn tarieven zijn, dat u kennis heeft kunnen nemen van mijn algemene
voorwaarden op de website (www.derodemaan.nl) en dat u deze accepteert.
 U mij toestemming geeft om de gegevens over uw gezondheid – voor zover die samenhangen
met mijn behandeling - te verwerken in een behandeldossier. Deze toestemming is nodig omdat
het gaat over het verwerken van bijzondere gegevens op grond van de AVG.
 Voor de behandeling van een kind jonger dan 12 jaar is schriftelijk toestemming nodig van beide
ouders/verzorgers. Een jongere tussen de 12 en 16 jaar heeft zelf ook een stem bij het inzetten
van een kinesiologische behandeling.
Oosterbeek, Datum

Handtekening cliënt:

Handtekening
Olga van de Mortel:

In geval van leeftijd < 16 jaar
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Hieronder svp aankruisen laten wanneer u er mee akkoord gaat dat:
 Praktijk De Rode Maan u na afloop van een consult per mail een kort verslag van het consult
versleuteld naar u toestuurt.
 Praktijk De Rode Maan u per mail de factuur van het consult toestuurt.
 Praktijk De Rode Maan u per mail jaarlijks mag uitnodigen voor een kwaliteitsonderzoek.
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