
 

 

 

Behandelingsovereenkomst 

Ondergetekende verklaart, bij ondertekening, volledig geïnformeerd te zijn door  

Cura Vitalis en derhalve toestemming verleent voor het aanleggen van een dossier en het starten en 

vervolmaken van het geneeskundig onderzoek en alle hieruit voortvloeiende geneeskundige 

behandelingen.  

 

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van 
patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 

1 De behandeling  

 

1.1 De aard en doel van de behandeling 

De aard van de behandeling is om op zo effectief mogelijke wijze, binnen de competentie van de 

therapeut, de aandoening ofwel de combinatie van symptomen het oorzakelijk verband vast te 

stellen, om vervolgens een zo snel en duurzaam mogelijke behandeling te starten en te 

vervolmaken met het doel om de aandoening ofwel de combinatie van symptomen op te heffen 

ofwel, in alle redelijkheid van de context van de cliënt,  in het bereik daarvan. 

1.2 Mogelijkheden van behandeling 

1.2.1 Klassiek Homeopathie 

Het doel van klassieke homeopathie is het bevorderen van het algemeen welbevinden door de eigen 

natuurlijke geneeskracht van het lichaam te versterken. De middelen die de klassieke homeopathie ter 

beschikking staan zijn uiteraard van natuurlijke aard en stimuleren het eigen lichaam om de genezing 

in werking te zetten en te vervolmaken. 

1.2.2 Bioresonantie 

Bioresonantie is de kunst van het meten en van het behandelen met frequenties (trillingen). Alles om 

ons heen heeft zijn eigen trilling. Een boom, een plant, een dier, een mens, maar ook ieder intern 

orgaan, zoals het hart, de nieren, de longen, het bloed. Alles trilt op zijn eigen frequentie.  

1.2.3 Orthomoleculaire geneeskunde 

In een orthomoleculaire behandeling wordt bepaald hoe de opname en verwerking is van diverse 

voedingsstoffen, zoals vetten, eiwitten, suikers, mineralen, vitaminen en aminozuren is. Op basis 

hiervan wordt een gericht voedingsadvies en eventueel een suppletie advies gegeven. 

1.2.4 EAV 

Electro-Acupunctuur volgens Voll  is een moderne vorm van onderzoek waarbij de reacties van het 

lichaam worden gemeten. Op de klassieke acupunctuurpunten kan de hoeveelheid weerstand 

gemeten worden. Aan de waarde kan een eventuele belasting ofwel het functioneren van een orgaan 

worden ontleend. Hiermee wordt een goede en reproduceerbare onderzoeksdiagnose vastgesteld. 

1.2.5 Voeding 

Voeding neemt een belangrijke plaats in de behandeling. Er worden voedingsadviezen gegeven 

m.b.t. suikers, koolhydraten, vetten, variatie, orgaanspecifieke werking van voeding en 

ziektespecifieke adviezen. 

1.2.6 Externe onderzoeken 

Desgewenst, op verzoek van de cliënt ofwel op advies van de therapeut kunnen er 

laboratoriumonderzoeken worden uitgevoerd. Dit kan alleen met de nadrukkelijke toestemming 

van de cliënt.  

1.2.7 Synergetische behandeling 

In het geval dat u als cliënt geen specifieke keuze maakt zal de therapeut u een specifieke 

methodiek voorstellen ofwel kiezen voor een integrale behandeling, waar u dan voor kunt kiezen. 

 

 



 

 

 

1.3 Inhoud behandeling 

Elke behandeling heeft dezelfde structuur en kenmerkt zich door evaluatie, vragen stellen, meten 

en eventueel behandelen en doelen stellen voor de komende periode. 

1.4 Duur van de behandeling 

De duur van de behandeling is afhankelijk met welke klachten de cliënt komt, het doel welke de 

cliënt stelt en welke verwachtingen de cliënt stelt. Er bestaat altijd de mogelijkheid om hier 

concrete afspraken over te maken.  Na de intake wordt een prognose gegeven over de duur. 

1.5 Risico’s behandeling 

Mogelijke risico’s worden vooraf besproken en afgewogen in samenspraak met de cliënt. Er 

kunnen reacties optreden op het gebruik van de middelen, deze zullen meestal licht en  

tijdelijk van aard zijn. In geval van zwaardere symptomen kunt u direct 24/7 contact opnemen met 

de therapeut. 

 

2 Kosten 

 

2.1 Consult 

Het eerste consult van 90 minuten kost €140 en alle vervolgconsulten van 45 minuten €70. 

2.2 Telefonisch / email consult 

Een telefonisch consult van 15 minuten kost €25. 

2.3 Homeopatische middelen 

De verstrekte Homeopatische middelen zijn inbegrepen in de prijs. 

2.4 Voedingssupplementen 

Alle verstrekte voedingssupplementen worden apart in rekening gebracht.  

2.5 Externe onderzoeken 

Alle externe onderzoeken worden apart in rekening gebracht.   

2.6 Betalingswijze  
Het voldoen  van de rekeningen van de behandelingen is per pin, contant of overmaken, per 
consult. Desgewenst kunnen er betalingsregelingen worden afgesproken.  

2.7 Niet voldoen aan betalingsverplichting 
Als u niet binnen 4 weken uw rekening voldoet krijgt u een herinnering. Bij herhaling zal na 4 weken 
een tweede herinnering worden verstuurd. Bij herhaling na 2 weken  een aanmaning en dan binnen 
een week een brief met een laatste mogelijkheid tot betaling en de aankondiging dat de 
invordering door een incassobureau wordt afgehandeld. 

2.8 Afspraken die gemist worden 
Bij verhindering, laat de cliënt of de therapeut dit uiterlijk 24 uur voor het afgesproken consult  
weten. Bij niet tijdige afmelding mag de therapeut de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening 
brengen. 

2.9 Beëindiging behandeling  
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien 
de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze 
eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst 
beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te 
kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in 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.  
  

3 Informatieplicht cliënt  

U verstrekt als patiënt aan de therapeut alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, 

zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts / specialist of andere behandelaars.  

 

 



 

 

 

4 Dossier 

De therapeut richt een dossier in van de cliënt. De therapeut neemt hierin werkaantekeningen, 

voorschriften,  de klachten,  het vragenformulier en laboratoriumuitslagen op en andere stukken 

voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling van cliënt. Cliënt heeft recht op inzage 

en afschrift van de gegevens in het dossier, met uitzondering van de werkaantekeningen, tenzij de  

persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden of goed hulpverlenerschap 

zich daartegen verzet. De therapeut bewaart het dossier vijftien jaar of zoveel langer als dit op 

grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is. 

4.1 Beveiliging 

Alle analoge dossiers zijn beveiligd middels een brandveilige en gezekerde dossierkast welke 

afgesloten kan worden. De ruimte  kan ook op slot en het beveiligingssysteem detecteert met een 

bewegingsmelder. De digitale financiële administratie is beveiligd met een tweetraps versleuteling.  

4.2           Privacy 

Wij beschermen uw privacy conform de nieuwe Europese privacy wetgeving zoals vastgelegd in de 

AVG verordening. 

4.3 Indien noodzakelijk voor de behandeling kan er overleg gevoerd worden met collega’s uit de 

complementaire zorg ofwel met collega’s uit de reguliere zorg. Indien dit van toepassing is zal er te 

allen tijde ondubbelzinnig toestemming gevraagd en gegeven moeten worden alvorens dit plaats 

vindt. Schriftelijke toestemming wordt verleend met het ondertekenen van de 

behandelingsovereenkomst. 

 

5 Klachten  

Voor klachten over de behandeling kan de patiënt zich voor het klachtrecht wenden tot de  
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, www.nvkh.nl  en voor het tuchtrecht tot de 
Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).  

 
6 Minderjarigen 

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van 

een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 

12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met 

kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide 

ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben. 

7              Code huiselijk geweld en kindermishandeling 

Cura Vitalis hanteert het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij 

vermoedens zal het protocol dan ook in werking treden. 

8  Ondertekening 

Plaats: Stadskanaal      d.d.: …………………… 

Therapeut: H. Haaijer     Cliënt: 

 

……………………        ………………… 

Ouder/verzorger 1,      Ouder/verzorger 2,  

 

……………………        ………..……….. 

Naam kind: 

Naam    : ………………………………………………   jongen   meisje  * 
Adres    :…………………………………………………………………………. 
Postcode en plaats   : ……………………………………………… 
Geboortedatum   : ……………………………………………… 


