
Behandelovereenkomst  
Praktijk Natuurheelkundebaarn: 

 
 
 
 
Hiermee verklaart de cliënt de volgende informatie te hebben gelezen en voor akkoord te hebben 
ondertekend: 

- De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en 
plichten van cliënt en hulpverlener zijn ondermeer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg 
(Wkkgz). 

- De therapeut houdt een cliëntendossier bij. 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 
en de vragenlijst 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 anonieme 
statistische doeleinden. 

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

- De therapeut verplicht zich de cliënt correct 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 de hulpvrager/cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of 
nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen advies in van 
de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpverlener op verzoek van de therapeut 
een verklaring in het 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/haar kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De 
therapeut zal in een dergelijke situatie hulp of adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager 
een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten 

- De cliënt heeft kennisgenomen van het privacy document 
https://www.natuurheelkundebaarn.nl/privacybeleid/ en is verwezen naar de website 
https://www.natuurheelkundebaarn.nl/praktijk/  voor andere relevante informatie over de 
werkwijze en behandeling. 

- Het is cliënt bekend dat de klassieke homeopaten geen diagnose stellen en geen vervanging 
zijn van hun behandelend huisarts/specialist.  
Client stopt niet met voorgeschreven medicatie zonder overleg met behandelend 
huisarts/specialist. 

- De kosten voor het eerste consult bedragen €130,-, (m.u.v.) kinderen tot 12 jaar €75,- en 
vervolgconsult een uur €83,-, drie kwartier €64,- een half uur €46,-. 

- Betalingswijze van de behandelingen is contant of binnen veertien dagen door overmaking 
van het bedrag op rekeningnummer NL39 TRIO 0254312675 t.n.v. NatuurheelkundeBaarn. 

- De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 36 uur van tevoren) af te zeggen, 
anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

- Voor klachten over behandeling kan de cliënt zich eerst tot mij wenden, ik ga graag eerst in 
gesprek, anders kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot expertisecentrum klachten 
zorg en welzijn Quasir https://quasir.nl of Stichting Zorggeschil https://zorggeschil.nl 

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



 
 
 
Schriftelijke behandelovereenkomst: 
 
Therapeut: 
Praktijk Natuurheelkunde Baarn 
  Homeopaat Jacinta Smit 
  De Geerenweg 13 
            3741 RP BAARN 
 
Naam cliënt/patient: 
Naam : ……………………………………………………………….…………………….... Man �  Vrouw �  

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en Woonplaats : …………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………… 

Hoofdklacht: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Datum:…………………………………………   Plaats: Baarn 
 
 
 
Door ondertekening van deze behandelovereenkomst komen we overeen dat u bekend bent met de 
werkwijze van de homeopaat en toestemming geeft voor een homeopathische behandeling voor de 
aangegeven klacht(en). Deze klacht(en) zal/zullen elke sessie geëvalueerd worden en vastgelegd 
in het dossier.  
 
 
 
Handtekening Patiënt:     Handtekening Homeopaat:  
 
………………………………………………                        ……………………………………………… 
 
 
 
Indien van toepassing: Verzorgers/Ouders: 
 
 
……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
KvK-nummer:    51783088  NVKH-lidnummer: 03-1692         
RBCZ-licentienummer   170417R  AGB-code: therapeut  90043900 
SCAG-klachtencommissie:12619            AGB-code: praktijk  90062156 
 
 
             
                                                                               
 



 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 


