
Bowen Body Work  
Herstelt de natuurlijke balans 

Behandelovereenkomst 

Behandelaar Herma Rademakers-Verwey ( hier onder genoemd als de therapeut)  

Ondergetekende verklaart het volgende te hebben gelezen:  

- De therapeut is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en 

hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Daarnaast is de therapeut verplicht te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

- Deze overeenkomst vormt samen met de toestemmingsverklaring op de achterzijde één geheel. 

- De therapeut houdt een elektronisch cliëntendossier bij waarin persoonsgegevens, anamnesegegevens en 

behandelrapport vermeld staan. De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de 

wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.  

- 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 anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te 

verstrekken.  

- 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.  

- De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden 

opgeslagen.  

- De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.  

- 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 tijde met wederzijds goedvinden geschieden.  

- Indien cliënt voorzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig 

beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt 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 haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.  

- Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor 

aanvang eerste behandeling mee te delen.  

- Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik u vragen met hem 

of haar te overleggen of Bowen behandelingen gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.  

- De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals op de website en in de praktijk vermeld staat.  

- Betaling direct na de behandeling contant of per pin. 

- Een afspraak dient u minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren. Annulering korter dan 48 uur voor aanvang kan in 

rekening gebracht worden. 

- Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging 

NVST(www.NVST.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu)  

- De therapie betreft behandeling vanuit de complementaire zorg. De therapeut is geen arts en dient niet als zodanig te 

worden geraadpleegd. Bij twijfel over klachten of voor een medische diagnose dient de cliënt zijn/haar arts uit de 

reguliere geneeskunde te raadplegen.  

- De cliënt geeft door ondertekening van dit document toestemming aan de therapeut om indien zij dit nodig acht 

contact op te nemen met de huisarts voor overleg.  

 

Datum:________________________________    Plaats: Zevenhuizen 

 

Naam:_________________________________  Geboortedatum________________________ 

 

 

Handtekening:______________________________________ 


