Behandelovereenkomst
De ondergetekenden:
1. Ars Biomedica, en haar therapeutische vertegenwoordiger, psycholoog Drs.
R.C.J.M. Zwijsen, hierna te noemen therapeut
en
2. …………….., wonende te …………….., geboren ……………, hierna te noemen: Cliënt
In aanmerking nemende dat:
 Therapeut en cliënt een behandelovereenkomst aangaan omtrent het
behandel traject dat ingaat per…………
 Dit formulier bij de intake wordt overhandigd en bij de eerst volgende
behandeling ondertekend wordt door cliënt, waarvan cliënt een exemplaar
ontvangt.
 Deze ondertekende overeenkomst wordt opgenomen in het dossier van de
cliënt.
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De
rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
2. 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 15 jaar bewaard. U kunt ons privacy reglement vinden op onze website
www.arsbiomedica.nl
3. 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.
4. 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, lees hierover meer in ons privacy
reglement op de website www.arsbiomedica.nl
5. Cliënt en therapeut beslissen samen over de behandeling.
6. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collegatherapeut of een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
7. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden
geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op
prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt
tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op
verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen
geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de
behandeling voortijdig heeft beëindigd.
8. 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.
9. Cliënt verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het contact met zijn/haar
huisarts, specialist of collega hulpverleners. Raadpleeg bij lichamelijke en
geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts.
10. U heeft het privacyreglement van Ars Biomedica gelezen welke vermeld staat op
onze website: www.arsbiomedica.nl en u stemt in met dit reglement.
11. U verklaart, met het ondertekenen van deze overeenkomst, op vrijwillige basis,
op eigen initiatief en goed geïnformeerd aan het behandeltraject te zijn
begonnen.
12. Cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €80 voor het eerste consult met
intakegesprek, duur 1 uur, en met het bedrag van €280 per sessie van 3,5 uur
hierop volgend. De prijzen kunnen hiervan afwijken als voor een kortere
behandelduur wordt besloten, door therapeut in overleg met cliënt. Raadpleeg
voor prijzen onze website.
Wij Ars Biomedica genezen geen ziekten, maar ondersteunen het zelfgenezend
vermogen en energieën van het lichaam. Wij ondersteunen levensstijl veranderingen
op een holistische manier. Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd
eerst uw huisarts.
DISCLAIMER ARS BIOMEDICA
o Ik begrijp dat ik op eigen risico en met volledige kennis ondersteunende
therapieën volg.
o Ik heb mezelf via de website volledig geïnformeerd over de therapieën.
o Ik begrijp dat ik geen rechten kan ontlenen aan de informatie die via de
website verstrekt wordt.
o Ik bevestig dat ik weet wat ik doe en dat ik zelf volledig verantwoordelijk ben.

Gegevens van de cliënt
Achternaam:………………………………………………………..
Roepnaam:………………………………………………………….
Voorletters:…………………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:……………………………………….
Telefoon:……………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………..
Handtekening:
Ars Biomedica
Drs R.C.J.M. Zwijsen

