
In het onderstaande document vind je het volgende: 
• Algemene voorwaarden 
• Klachten procedure WkkgZ 
• Behandelovereenkomst 
• AVG; Informatie over de privacy wet 
• Ik wil je verzoeken het formulier te ondertekenen en bij de volgende afspraak of per mail naar 

me te retourneren zodat ik deze aan het dossier kan toevoegen 
 

Algemene voorwaarden  

• De practitioner of behandelaar, werkzaam bij Body Stress Release Praktijk Renee Heetland, hierna 

te noemen de behandelaar, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten 

en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde 

Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

• De behandelaar houdt een cliëntendossier bij en is hiervoor verantwoordelijk. Indien noodzakelijk, 

zoals bij ziekte of anderszins, kan een BSR collega werkzaamheden overnemen en dit dossier up-

to-date houden. Cliëntendossiers zijn eigendom van de therapeut. De cliënt heeft het recht tot 

inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 

jaar bewaard. 

• De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens, die in 

het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van Body Stress Release collega’s die direct 

samenwerken met de behandelaar. 

• De behandelaar verplicht zich informatie, in alle fasen, betreffende de consulten te verstrekken aan 

de cliënt. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de 

behandelaar te verstrekken. 

• De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn 

van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). De behandelaar die 

werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst met 

een of beide ouder(s), of voogd. 

• Beëindiging van consulten kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de 

hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij 

deze eenzijdig beëindigen. De behandelaar kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder 

vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd 

dat hij de overeenkomst voortzet. 

• De cliënt gaat akkoord met opname in het klantenbestand van de behandelaar. 

• De cliënt gaat akkoord met opname en verwerking in een digitale agenda. 

• De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website bsr-heetland.nl 

• Betaling van een consult geschiedt direct na afloop van het consult bij de behandelaar. 



• De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch, via whats-app/sms of per e-mail, tijdig 

(minimaal 24 uur van tevoren) te wijzigen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in 

rekening worden gebracht. 

• De cliënt is op de hoogte van de privacyverklaring en algemene voorwaarden (welke staan 

vermeld op de website) 

• De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een 

arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

• De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen en het medische dossier 

te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. De cliënt 

dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelaar. Indien de cliënt het medisch 

dossier wenst op te halen dient er voor ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt 

of een (schriftelijk) gevolmachtigde. 

• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het niet delen van informatie aanwezig in het 

medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. 

• Indien de cliënt een klacht heeft over de geboden zorg heeft de voorkeur dat de cliënt dit 

rechtstreeks met de behandelaar bespreekt. Daarnaast kan de cliënt gebruik maken van een 

onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor een toelichting op de klachtenprocedure;. Ik val als 

CAT-therapeut eveneens onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie 

Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks-erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz 

geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: 

https://gatgeschillen.nl/Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-

beroepscode.  

Klachtenprocedure 

Stel nou dat ik een klacht heb, hoe zit dat dan? 
Hoe goed ik het ook probeer te doen, wellicht is er voor jou toch een reden voor een klacht. Hopelijk kun je 
dit eerst met mij bespreken en komen we samen al tot een oplossing die voor beide goed is. Mocht dit niet 
zo zijn, dan verwijs ik voor klachten over de BSR-behandeling naar de website van Body Stress Release 
Associatie Nederland (www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure. 
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader 
van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet 
aan deze eisen. Als CAT-therapeut val ik tevens onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de 
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks-erkende en volledig onafhankelijke 
Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie:https://gatgeschillen.nl/ Ik 
werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: 
https://gatgeschillen.nl/beroepscode/ 

 

 

https://gatgeschillen.nl/beroepscode/
http://www.bodystressrelease.nl/
https://gatgeschillen.nl/beroepscode/


Behandelovereenkomst 

Voorafgaand aan de behandeling vraag ik je een behandelingsovereenkomst te tekenen. Hiermee geef je 

aan dat je weet wat de behandeling inhoudt en dat je toestemming geeft voor de behandeling. Dat voorkomt 

onduidelijkheid achteraf en bovendien is het goed voor je om te weten dat we hiermee voldoen aan de 

WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Dat schept over en weer zekerheid. 

  

Door dit document te ondertekenen, erkennen therapeut en cliënt dat:  

1. De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze 
therapeut gevraagde tarieven 
2. De cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gebruikte behandelvorm. 
3. De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de 
behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een 
aandoening 
4. Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden 
5. Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de 
behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht 
6. Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de 
therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt 
erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigt 
7. De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van 
hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet 
8. De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door 
de therapeut gevoerde geschilleninstantie 
9. Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; contant, per pin of via digitaal 
betaalverzoek per consult. De cliënt ontvangt een factuur/kwitantie van de therapeut direct na de 
behandeling 
10. De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een cliëntendossier bijhoudt 
11. De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met 
de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur 
12. De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is 
13. De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en de 
therapeut wettelijk verplicht is hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare 
reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in 
verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.  
 
Handtekening Client     Handtekening practitioner: 
   
 
         
 
 
 
Naam:        Naam: Renee Heetland 
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