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Behandelovereenkomst volwassen cliënt en basisgegevens voor Energetische Therapie 

Praktijk voor Energetische Therapie is aangesloten bij de beroepsverenigingen VBAG (Vereniging ter 
bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en BvMT (Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten 
en de koepelorganisatie RBCZ. Vanuit RBCZ wordt een behandelovereenkomst geadviseerd. Voor de 
behandeling zal ik je vragen om deze overeenkomst te tekenen voor gelezen.  
 
Ik verklaar met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst het volgende te hebben gelezen: 
 
• De therapeut 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 Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.  Zie PR 520 
Hantering dossier voor RBCZ sectoren. 

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in 
alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier en het 
anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. 

• 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 
heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden. 

• De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.  
• Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het 

“samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt. 
• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een 

arts, indiende behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 
• Beëindiging van de behandeling 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. 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 geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het 
onderzoek of de behandeling voortijdig heeft 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 situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de 
hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 

• Ik heb het privacyreglement van Praktijk voor Energetische Therapie gelezen, welke vermeld staat 
op de website van Praktijk voor Energetische Therapie en ik stem in met dit reglement. Ik heb de 
algemene voorwaarden van Praktijk voor Energetische Therapie gelezen welke vermeld staan op 
de website van Praktijk voor Energetische Therapie en ik stem in met deze voorwaarden. 

• Ik ga akkoord met de actuele tariefstelling zoals vermeld in de praktijkruimte en op de website.  
Bespreken van de tijdsduur van het consult en de daaruit volgende kosten gebeurt in overleg 
voorafgaande aan het consult. 

• Betalingswijze van de behandelingen is per consult op rekening of contant. Betaling binnen 14 
dagen na de datum van het consult. 

• Ik verplicht mij om een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen 
de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

•  Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in 
het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. 

• Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de 
klachtenfunctionaris van de Beroepsvereniging voor Malva-therapeuten, wwwbvmt.nl. Ook kan de 
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cliënt zich richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, en  tot de Stichting 
Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). 

 
• Als je gebruik maakt van de diensten van de praktijk dan accepteer je automatisch deze 

behandelovereenkomst. 

 

Behandelovereenkomst volwassen cliënt en basisgegevens voor Energetische Therapie 

Cliënt 

Naam cliënt  :  
 

Geboortedatum cliënt :         

 

Adres cliënt  :                           

 

Postcode/Woonplaats :  
 

De client verklaart pagina 1 en 2 van deze behandelovereenkomst te hebben gelezen. 

 

Datum ondertekening :     Plaats :  
 

Handtekening cliënt :  ________________________________   
 
 

Behandelaar 

Naam therapeut : Jozien Dekker  
 

Naam praktijk  : Praktijk voor Energetische Therapie 

      Zilverpark 140, 5237HV, ‘s-Hertogenbosch 
 

Handtekening therapeut: _______________________________                                              

 

Lidmaatschappen beroepsorganisaties behandelaar:    

VBAG lidmaatschapsnummer : 22112033 
BvMT registratienummer : 073 
RBCZ licentienummer  :  106121R 
AGB-code Praktijk  :  90-(0)55449 
AGB-code Persoonlijk  :  90-046838  
 
Zie voor meer info  : wwwpvet.nl 
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Supplement voor Integral Eye Movement Therapy 

Wat is IEMT? 

IEMT is het neutraliseren van steeds terugkerende vervelende herinneringen, emoties of 

lichaamsgevoelens door middel van het doen van oogbewegingen. 

 

Bij IEMT word gewerkt vanuit een bepaalde emotie of gevoel waar iemand regelmatig last van heeft. 

Vanuit het in contact zijn met dat gevoel, gaan we met behulp van een aantal vragen terug naar de 1e 

herinnering met dat gevoel. Over die herinnering hoeft niets te  worden vertelt. Liever niet zelfs. Bij 

IEMT hoeven geen verhalen te worden verteld. 

 

IEMT kan ondersteuning geven bij het verwerken van trauma. IEMT werkt bij veel mensen, maar bij 
sommige mensen niet.  

 

 

IEMT pre-sessie onderzoek 

Integral Eye Movement Therapy mag niet worden toegepast wanneer er sprake is van een van 

onderstaand situaties.  

De client verklaart dat bij hem/haar geen sprake is van:    

• Een oogziekte (zoals bijvoorbeeld conjunctivitis, glaucoma, loslatend netvlies, zwart oog als 
gevolg van een recent trauma).  

• Een neurologische stoornis, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Ménière (een combinatie van  
duizelingen, tinnitus én gehoorverlies), bij stoornissen van balans, bij multiple sclerose, bij 
epilepsie, geschiedenis van hoofdletsel en beroerte, bij de ziekte van Parkinson.  

• Een psychiatrisch ziektebeeld, psychotisch ziekteverleden of psychotische ziektebeelden  

• Nog moeten getuigen in een strafrechtelijk proces 

• Vermijding of vervanging van reguliere medische of psychiatrische interventie.  

 

Hij/ zij zal wanneer de IEMT-practitioner dit nodig acht, contact opnemen met de huisarts voor 

verdere behandeling.  

 

Naam  :   

 

Datum  :  

 

 

Ondertekening, :  _________________________________________________ 

 

 

 


