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TOESTEMMING behandeling kinderen tot 16 jaar 

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar is toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s) of 

voogden) verplicht. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind 

het laatste woord heeft.  

 

Hiermee geeft u / geef je toestemming tot behandeling door Elisabeth van Rijn, natuurgeneeskundig therapeut 

van praktijk BOMISPI healing practice en gaat u akkoord met de praktijkregels (zie Praktijkregels op bladzijde 3 

en 4 van dit formulier). Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het 

moment dat de behandeling wordt beëindigd. 

 

Naam kind:            

 

Geboortedatum kind:           

 

Ondergetekende geeft toestemming voor behandeling: 

O Deze toestemming wordt ook namens de andere ouder of voogd gegeven 

O Ondergetekende is de enige ouder of voogd met ouderlijk gezag 

(vink aan welke optie van toepassing is) 

 

Naam ouder / voogd:           

 

Datum:             

 

Plaats:             

 

 

Handtekening:            
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Jongere in de leeftijd van 12 tot 16  jaar  geeft zelf toestemming: 

 

Naam Jongere:            

 

Datum:             

 

Plaats:             

 

 

Handtekening:            

 

 

Toestemming akkoord van de 2
e
 gezaghebbende ouder/voogd/verzorger als de hierboven vermelde 

gezaghebbend ouder/voogd/verzorger dit niet kan doen: 

 

Naam 2
e
 ouder / voogd/verzorger:          

 

Datum:             

 

Plaats:             

 

 

Handtekening:            
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Praktijkregels  

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot werkwijze natuurgeneeskundige 

behandeling (massage en bewegingstherapie/healing) 

 

 De cliënt is voorgelicht door de therapeut over natuurgeneeskundige therapie en de te verwachten 

effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een folder of intakegesprek. 

 De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging VNT-Nederland en de 

RCBCZ koepelvereniging,  welke vermeld staan in de beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. 

Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging.  Beroepsgeheim maakt daar 

onderdeel van uit. 

 De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit 

niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed. 

 De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige 

gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van 

artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt. 

 Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De therapeut verplicht zich 

tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse en Europese Unie AVG 

privacy reglement wetgeving. Niets mag zonder toestemming van de client met anderen worden gedeeld.  

Lees meer hieronder. 

 

UW PRIVACY 

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier 

aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat alleen de strikt 

noodzakelijke aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de gegevens over de uitgevoerde 

therapeutische behandelingen. Zoals wij samen voorafgaand aan elke behandeling overeengekomen zijn. 

Als cliënt heeft u altijd recht op inzage in dit dossier. 

 Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die u mij 

met uw expliciete toestemming heeft gegeven van andere zorgverleners bijvoorbeeld van een huisarts, 

fysiotherapeut of psychotherapeut of een natuurgeneeskundig therapeut. 

 Als therapeut heb ik maatregelingen genomen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer 

dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en deze beveiligd en vergrendeld 

bewaar. Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 
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 Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een 

wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

 De gegevens uit uw dossier kunnen alleen op uw verzoek met uw expliciete toestemming voor de 

volgende doeleneinden worden gebruikt :  

o Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een 

verwijzing naar een andere behandelaar. Nogmaals dit gebeurt alleen met uw expliciete 

toestemming. 

o Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 

informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 

jaar bewaard op een beveiligde en vergrendelde plek.Niets wordt langer bewaard dan beroepshalve 

verplicht ik volg de WGBO. 

 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of 

mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Zie hieronder‘’privacy op zorgnota en 

factuuradministratie”. Lees hieronder verder 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA & FACTUURADMINISTRATIE 

 Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u 

deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:   

o Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum 

de datum van de behandeling 

o een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, 

en de behandelcode zoals door de Zorgverzekeraars wordt gehanteerd. 

o de duur (bv 1 uur)  en de kosten van het consult 

 Betreft uw consult een reading of coaching of bent u workshopdeelnemer dan ontvangt u een factuur 

waarop alleen de volgende informatie staat en wordt opgenomen in mijn factuuradministratie:  

o uw naam en contactgegevens (dat kan zijn uw emailadres of uw telefoonnummer of uw adres) 

o de datum van het consult / workshop 

o de duur (bv 1 uur) en de kosten van het consult/workshop. 
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 De factuuradministratie van mijn praktijk bestaat uit de zorgnota voor natuurgeneeskundig consult en de 

facturen voor reading/coaching of workshopdeelname. Fiscale bewaarplicht voor deze administratie is 7 

jaar. Om aan mijn fiscale verplichting te voldoen schakel ik een Fiscaal administratiekantoor in. Deze heeft 

ook inzage in mijn factuuradministratie en hanteert een privacy policy. 

 

Vervolg Behandelovereenkomst 

 De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website en de flyer van de BOMISPI 

healing practice en zal deze contant of per overschrijving naar de praktijk bankrekening voldoen. 

 Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in 

rekening gebracht. 

 Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.  

 De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten. 

 Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 

 Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder 

eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen. 

 Natuurgeneeskundige therapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. 

Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. 

Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten. 

Therapeut kan op uw verzoek haar inzichten delen met uw medisch behandelaar zij is hiertoe medisch en 

psychosociaal opgeleid op HBO niveau.  

 Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van massage en bewegingstherapie/healing niet weggenomen 

worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de 

gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier 

behandelingstraject. 

 Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of 

geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen 

met een huisarts en/of specialist.  

 De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. 
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Stel u heeft een klacht, wat nu ? 

 Als therapeut doe ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan 

het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij, te 

bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt 

waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk 

bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris 

via mijn beroepsvereniging: de VNT Nederland  

zie website: www.vnt-nederland.nl/pages/info/clienten/klachten/  Deze ondersteunt u bij het formuleren 

van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de 

mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.  

 Voor de wet Wkkgz is de client via haar beroepsvereniging VNT en de koepelvereniging RBCZ aangesloten 

bij de geschillencommissie SCAG (voor meer informatie zie www.SCAG.nl) 
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