Behandelovereenkomst
Gegevens therapeut:
Naam therapeut:

Jolande Michels

Adres:

Eindstraat 1a

Postcode en plaats:

6599CD Ven-Zelderheide

Telefoon:

0485-542476/ 06-49042738

AGB-code:

90-042681

AGB-code praktijk:

90-51467

Gegevens cliënt:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum:

Therapeutische benadering
-

-

De praktijk voor Zijn en Zelf hanteert een integrale benadering waarbij lichamelijke,
emotionele, psychologische en spirituele aspecten van de cliënt in hun samenhang gezien
worden.
Uw hulpvraag wordt behandeld in het kader van positieve gezondheid,
bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke groei.
Als richtlijn voor het resultaat geldt het vaardiger worden in de omgang met uzelf en
anderen.

Gang van zaken
-

Na het eerste gesprek volgt een intake en wordt deze behandelovereenkomst getekend.
Voor het behandeltraject worden het intakeformulier, de intake en het behandelplan als
uitgangspunt genomen.
De voortgang van het traject wordt tussentijds geëvalueerd, en indien gewenst kan een
vervolgtraject afgesproken worden.
U bereidt de sessies voor door middel van een reflectieverslag tenzij anders afgesproken.
Indien u (tussentijds) de begeleiding wilt stopzetten, wordt een afrondende sessie gepland.
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Samenwerkingsafspraken:
Ik als uw therapeut:
- stel een behandelplan op voor het traject
- span mij in om dit plan zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren;
- maak gebruik van algemene therapeutische interventies, ACT-interventies en de
Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijzen;
- bewaak de voortgang, de evaluatie en de afronding van het traject
- administreer en bewaar uw gegevens in een digitaal cliëntdossier
- houd mij aan de wettelijke voorschriften, de beroepscode en het beroepsgeheim.
U als cliënt:
- spant zich in om te reflecteren op uw proces
- gaat serieus om met meditatie- en huiswerkopdrachten;
- blijft verantwoordelijk voor uzelf;
- gaat akkoord met de reglementaire gang van zaken, waarbij u het volgende verklaart:
o

Ik heb het privacy-document van de praktijk voor Zijn en Zelf gelezen.

o

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden.

o

Ik ga akkoord met het tarief van €………………………… per consult van ………………min.

o

Ik ben geïnformeerd over de declaratiemogelijkheden bij de zorgverzekering.

o

Ik ben geïnformeerd over de klachtenprocedure.

Cliënttevredenheidsonderzoek
De beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) houdt een permanent
cliënttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek is volstrekt anoniem. Als u wilt meedoen, krijgt u
enige tijd na afloop van de therapie een e-mail met de vraag of u een online-vragenlijst wilt
invullen. Uw e-mail adres wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek.
o

Ik geef de therapeut toestemming om mijn e-mailadres door te geven aan de onderzoeker
van de beroepsvereniging ten behoeve van het cliënttevredenheidsonderzoek.

Plaats en datum:

Handtekening cliënt:

Handtekening J. Michels:

…….……………………….

……………………………….
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