Herman Philipsen
Behandelingsovereenkomst
In navolging van de wetten Wkkgz , Wgbo en AVG werkt Herman Philipsen met een
behandelingsovereenkomst. Deze behandelovereenkomst bekrachtigt een goede communicatie ten
behoeve van de cliënt en zijn persoonsgegevens die de privacy waarborgen tijdens de behandeling.
Bij de behandeling van kinderen legt deze overeenkomst vast dat ouderlijke toestemming is gegeven,
indien het kind onder de 16 jaar is.
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen
van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de behandeling zal plaatsvinden.
Gegevens cliënt
Naam
Geslacht

M/V

Adres

Postcode en plaats
Geboortedatum

Telefoonnummer
Huisarts is
Specialist is
De Homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van
cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). En de
privacy wordt gewaarborgd door de AVG wet.
De Homeopaat 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. Indien De Homeopaat werkt met
kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit zij een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide
ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.
Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst
Het welbevinden en de hulpvraag van de cliënt zijn het uitgangspunt voor de homeopathische
behandeling. Herman Philipsen wil een optimale bijdrage leveren aan de verbetering in de gesteldheid
van de cliënt. Herman Philipsen zal reguliere behandelingen en/of hulpverlening niet doorkruizen.
De cliënt moet zelf contact onderhouden met de betrokken reguliere hulpverlening, zoals de huisarts
en eventuele betrokken artsen of therapeuten. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar
gezondheid/welzijn. De cliënt verklaart bekend te zijn met de reguliere behandelmethoden en volgt de
behandeling, afspraken en adviezen van de reguliere hulpverlening op. Als de cliënt daarvan wil
afwijken dan verklaart de cliënt zelf verantwoordelijk te zijn voor deze keuze en de communicatie
daarvan naar de arts of medisch specialist.
De cliënt begrijpt dat de klassiek homeopathische behandeling als doel heeft om het lichamelijke en
mentaal emotioneel welbevinden te optimaliseren, maar dat er geen garantie voor succes kan worden
gegeven.

Herman Philipsen is zowel klassiek homeopaat als natuurgeneeskundige en als zodanig ook lid van
deze verenigingen. (NVKH: Nederlands Vereniging van Klassiek Homeopaten & NWP: Nederlandse
Werkgroep Praktizijns)
Herman Philipsen verplicht zich (mondelinge) informatie betreffende de behandeling te verstrekken
aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek
en vervolg consulten relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
Herman Philipsen betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in
het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van gegevens waaromtrent de cliënt heeft
verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor doeleinden, zoals intercollegiaal
overleg en / of waarneming door een collega
Herman Philipsen mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
lk verklaar dat ik naar waarheid alle noodzakelijke informatie aan Herman Philipsen heb gegeven.
lk verklaar dat ik Herman Philipsen zo nodig toestemming zal geven om overleg te hebben met de
huisarts of specialist als ik dat zelf noodzakelijk vind.
Herman Philipsen verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een
arts, indien de homeopatisch behandeling niet toereikend is.
Indien de cliënt tijdens de homeopathische behandeling stopt met andere therapie en/of andere
medicatie dan is dit volledig de verantwoordelijkheid van de client zelf.
Beëindiging van de homeopatisch behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden
geschieden. 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 cliënt een
overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van Herman Philipsen, zoals vermeld staat op de website
homeopathie-weert.nl
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden
de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Herman Philipsen heeft mij gewezen op de rol en de plaats van de complementaire geneeskunde en
op de behandelmogelijkheden die er voor mijn aandoening en of klachten binnen de reguliere
geneeskunde zijn. Herman Philipsen heeft mij op de hoogte gebracht van zijn geheimhoudingsplicht.
Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de
beroepsvereniging: http://www.nvkh.nl/node-11-nl-nl/ of via de S.C.A.G [Stichting Complementaire
en Alternatieve Gezondheidszorg.
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het
medisch dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Herman Philipsen houdt een cliëntendossier bij, die aan de nieuwe Europese privacywetgeving AVG
voldoet.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond
of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit ook alleen met uw
toestemming .
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Dit ook alleen met
uw toestemming .
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De cliënt heeft ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens te mogen inzien, te wijzigen te
verwijderen of mee te nemen. Tevens mag de betrokkende altijd de gegeven toestemming weer.
intrekken. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.
Behoudens de vakinhoudelijke opmerkingen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, zoals
24200" en "Consult
homeopathie" of Prestatie code 24005 voor Natuurgeneeskundige behandeling de
kosten van het consult zonder BTW

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar is toestemming van de ouders (of voogden) verplicht. Voor
kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord
heeft. Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de
behandeling wordt beëindigd. De homeopaat sluit daarom volgens de richtlijnen van de NVKH, NWP
en de RBCZ een behandelovereenkomst af met de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Voor elke
client geldt het privacyreglement van Herman Philipsen en de toegepaste behandelingsovereenkomst .

Bij onderstaande kunt u aankruisen of u tijdens de behandeling akkoord gaat met het volgende:

lk geef toestemming voor het digitaal (foto en
film) opnemen van het gesprek tijdens het consult
ter ondersteuning van de homeopathische
analyse.
lk geef toestemming om de opname te laten zien
(foto en film) aan collega-homeopaten
ZONDER verspreiding van de opnames of het
nemen van foto’s van de opname.
Foto en film worden minimaal 15 jaar bewaard
mits de client daar geen bezwaar tegen heeft,
anders worden ze onmiddellijk digitaal
verwijdert

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja dat is goed
Nee dat is niet goed

Na de intake zullen er in ieder geval nog 2
vervolg consulten volgen. Daarna in overleg
met de client/ patient . Volgens de tarieven die
u vind op de website van homeopathie-weert.nl
Aldus in tweevoud opgemaakt en voor akkoord getekend te Weert

Datum:

Handtekening therapeut

Handtekening cliënt

Ouder /verzorger I

Ouder/verzorger 2

Berekening voor de Analyse :
Beste cliënt,
Bij deze wil ik u graag de volgende verduidelijking geven;
Het eerste consult kost €125 en zal 1 tot 2 uur duren.
Na dit consult maak ik een analyse waaruit een middel voor u naar voren
zal komen.
Hierna heb ik telefonisch contact waarin ik uitleg hoe het middel gebruikt
moet worden. Tevens is er ruimte om eventuele vragen te stellen en/of
onduidelijkheden weg te nemen.
Omdat deze eerste analyse grondig wordt gedaan, veel tijd kost en tevens
in een analyse-systeem moet worden verwerkt, zijn de kosten voor deze
allereerste analyse plus het middel dat u ontvangt €75.
Deze tweede nota zult u na ongeveer één tot anderhalve week na het
intakegesprek ontvangen of na de eerste check-up van het 1e middel .
Ik hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd .

Hartelijke groet,

Herman Philipsen
Handtekening Therapeut

Handtekening client/ Patient /ouder

