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De cliënt is voorgelicht door de therapeut over shiatsu en de te
verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een
intakegesprek.
De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de
beroepsvereniging NVST welke vermeld staan in de beroepscode, de
beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op
de www.nvst.nl.
De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt
betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op
negatieve wijze beïnvloedt.
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.
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 60,00 voor een sessie
hierop volgend, contant of per overschrijving te 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 verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals
bepaald is in de Nederlandse wetgeving nl de Wet WGBO.
De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die
zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare
informatie aanwezig in medische dossiers van arts/andere behandelaar,
niet heeft verstrekt.
De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies
worden vastgelegd in het dossier.
Het dossier blijft eigendom van de therapeut en wordt 15 jaar na het
laatste contactmoment vernietigd.
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.
Tevens kan de therapeut aangeven geen behandelingen meer te willen
geven.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten
tot de NVST .Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht,
is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.
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De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register
Beroepsoefenaren Complementaire Zorg, de RBCZ.
Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu
Shiatsu of voetreflex 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.
Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van shiatsu of voetreflex 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.
Het toilet bevindt zich op de begane grond, een verdieping lager.
De praktijk is niet geschikt voor mindervalide/rolstoelgebruikers
vanwege een trap.
Op het moment dat de therapeut zich ziek meldt, vindt er geen vervanging
plaats. De behandeling gaat niet door. In geval van langdurige ziekte
wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stop
gezet.
De praktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan de
eigendommen van cliënt door parkeren in de nabijheid van de praktijk,
noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk ,de
hal en gebruikmaken van het toilet.
De praktijkdagen zijn op maandag 14.00/ 16.00/19.30 en op dinsdag
10.00/11.30/14.00.

Tenslotte,
Ik ben aangesloten bij de vakgroep NVST ,zie www.nvst.nl en geregistreerd
bij de RBCZ ,zie www.rbcz.nl. Tevens voldoe ik aan de eisen die gesteld
worden op het gebied van HBO medische basiskennis. Ik sta vermeld in de
zorgzoeker onder alternatieve geneeswijzen.
De praktijk is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling
mogelijk, gedeeltelijk vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van
de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw
vergoedingsmogelijkheden zijn.
Verwijzing door de huisarts is niet noodzakelijk.
AGB code 90-033333

NVST L1902 A-therapeut

Praktijk-code 90-[0]-19307

geregistreerd voor klacht en tuchtrecht

KVK: 01135361
RBCZ 107021R

