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BEHANDELOVEREENKOMST Kinesiologie
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en
waaraan het moet voldoen. Een van de aanbevelingen is het hebben van een behandelovereenkomst.
De Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten heeft het hebben van een
behandelovereenkomst verplicht gesteld voor haar leden.
Door het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft de cliënt de zorgverlener toestemming
voor een behandeling volgens de complementaire methode Kinesiologie. De behandeling bestaat uit 3
fasen: Inventariseren, behandelen en evalueren. Alles m.b.t. een klacht, specifiek thema of doelstelling
van de cliënt. Daarbij is de handmatig uitgevoerde spiertest het instrument van de kinesioloog. De
toegepaste kinesiologische technieken ondersteunen het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
De cliënt is geïnformeerd over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Algemene Voorwaarden en heeft een exemplaar ontvangen.
De werkwijze van de kinesioloog.
Het tarief voor het consult.
De wettelijke bewaartermijn van 20 jaar van het verplichte cliëntendossier.
Het recht op bescherming van zijn/haar privacy en vertrouwelijkheid van de consulten. Dit is
vastgelegd in de Privacy Verklaring.
Vervanging bij langdurige afwezigheid van de zorgverlener.
Het lidmaatschap van zorgverlener van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig
Therapeuten (LVNT).
Het lidmaatschap van zorgverlener van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
en daarmee onderhevig is aan Tuchtrecht Complementaire Zorg.
Het bestaan van een schriftelijke klachtenregeling, klachtenfunctionaris, schriftelijke
geschillenregeling en geschillencommissie.
Dat al deze informatie op de website van de praktijk beschikbaar is.
Dat schriftelijke toestemming van beide ouders nodig is (als beiden het ouderlijk gezag hebben)
voor de behandeling van een kind jonger dan 12 jaar.
Dat, indien het kind tussen de 12 en 16 jaar oud en wilsbekwaam is, de gezaghebbende ouders
en kind samen beslissen. Wil een kind niet dan gaat de behandeling/therapie niet door.
Dat, indien het kind zestien jaar of ouder en wilsbekwaam is, het bevoegd is alleen te kiezen en
de toestemming van ouders om een behandelovereenkomst met een therapeut aan te gaan niet
meer nodig is.

Naam cliënt: _____________________________________________ m/v
Adres
: _____________________________________________
Geb. datum: _____________________________________________

Datum:

Plaats: Ouderkerk a/d Amstel

Handtekening cliënt:

Handtekening kinesioloog:

KvK 34337759 ⚫ AGB-code 90032967 ⚫ Praktijkcode 9011912
Lid LVNT nr. 1401189 K ⚫ Lid RBCZ/TCZ, nr. 306021R ⚫ Lid SCAG ⚫ WBP 1535458
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