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Prak%jk Agnes Sa. werkt niet met een schri.elijke behandelovereenkomst welke door de 
cliënt ondertekend moet worden.  In dit document staan de algemene voorwaarden welke 
met u worden besproken %jdens de intake zodat u op de hoogte bent van de voorwaarden. 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING  
• De therapeut is gehouden te handelen conform de weNelijke regelgeving. De rechten en 
plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz).  
 
• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt hee. het recht tot inzage in het eigen 
dossier. Het dossier wordt conform de weNelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.  

• De therapeut verplicht zich informa%e betreffende de behandeling te verstrekken aan de 
cliënt in alle fasen van de behandeling.  

• De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informa%e aan de 
therapeut te verstrekken. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het 
achterhouden van informa%e aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor 
verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. 

• De Bowen/ EmmeN therapie en massage is niet geschikt om medische diagnose te stellen 
of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te 
func%oneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/
of specialist op de hoogte is van uw klachten en van het feit dat u bij Prak%jk Agnes Sa. 
onder behandeling bent. 

• (Ongeneeslijke) ziekten kunnen met behulp van Bowen/ EmmeN therapie en massage niet 
weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een posi%eve bijdrage leveren in de 
ondersteuning van de gezondheid, vermindering van de klachten en het welbevinden van de 
cliënt. Dit is ook mogelijk %jdens en na een regulier behandelingstraject.  

• Voorgeschreven medica%e mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist 
veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Het is mogelijk dat door de behandelingen 
klachten wijzigen waardoor aanpassing van de dosering nodig is. Dit dient al%jd te gebeuren 
in overleg met een huisarts en/of specialist.   

• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, 
die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent 
de cliënt hee. verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor sta%s%sche 
doeleinden. - De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde  
(be-)handelingen verrichten.  
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• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut 
of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.  

• Beëindiging van de behandeling kan te allen %jde met wederzijds goedvinden geschieden. 
Indien de hulpvrager voortzeYng van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig 
acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de 
therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een 
verklaring ondertekenen waarin hij te kennen gee. dat hij tegen het advies van de therapeut 
in het onderzoek of de behandeling voor%jdig hee. beëindigd. De therapeut kan de 
overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien 
redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De 
therapeut zal in een dergelijke situa%e hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de 
hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener hee. kunnen sluiten.  
 
• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website. Betalingswijze van 
de behandelingen is contant of op rekening per consult. Kosten van een niet nagekomen 
afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.   
 
• De cliënt verplicht zich een afspraak %jdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, 
anders worden de kosten van de gereserveerde %jd in rekening worden gebracht.  
 
• De cliënt hee. het privacyreglement van Prak%jk Agnes Sa. gelezen welke vermeld staat 
op de website de prak%jk en stemt in met dit reglement.  
 
• Voor klachten over de behandeling verwijzen wij de cliënt naar het document 
klachtenregeling Prak%jk Agnes Sa. welke op de website van de prak%jk staat vermeld.  

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

 Vragen? 

Als u naar aanleiding van onze Algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hee. 
neem dan contact met ons op.  

Prak%jk Agnes Sa. 
info@prak%jkagnessa..nl 

Ooster Mheenweg 29   
3849 PA  Hierden  

06-23223091 
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