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BEHANDELOVEREENKOMST Kinesiologie (versie 17/7/2019) 
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en waaraan het moet voldoen. 
Een van de verplichtingen is het hebben van een behandelovereenkomst. 
Door het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft de cliënt de zorgverlener toestemming voor een behandeling 
volgens de complementaire methode Kinesiologie. De behandeling bestaat uit 3 fasen: Inventariseren, behandelen en evalueren. 
Alles m.b.t. een klacht, specifiek thema of doelstelling van de cliënt. Daarbij is de handmatig uitgevoerde spiertest het instrument 
van de kinesioloog. De toegepaste kinesiologische technieken ondersteunen het zelfherstellend vermogen van het lichaam. 
De cliënt is geïnformeerd over: 
  De Algemene Voorwaarden en verwezen voor de precieze tekst  naar de website van Elodie-Praktijk voor Kinesiologie. 
  De werkwijze van de kinesioloog. 
  Het tarief voor een consult. 
  De wettelijke bewaartermijn van 15 jaar van het verplichte cliëntendossier. 
  Het recht op bescherming van zijn/haar privacy en vertrouwelijkheid van de consulten. Dit is vastgelegd in de 
Privacyverklaring  
  Het lidmaatschap van zorgverlener van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie en de CAT Complementair Aanvullende 
Therapeuten. 
   Het lidmaatschap van zorgverlener van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en daarmee onderhevig 
is aan Tuchtrecht Complementaire Zorg.  
  Het bestaan van een schriftelijke klachtenregeling, klachtenfunctionaris, schriftelijke geschillenregeling en 
geschilleninstantie. “ Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten 
(GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.  
  Vervanging bij langdurige afwezigheid van de zorgverlener. 
  Dat al deze informatie op de website van Elodie-Praktijk voor Kinesiologie beschikbaar is.  
  Dat schriftelijke toestemming van beide ouders nodig is (als beiden het ouderlijk gezag hebben) voor de behandeling van 
een kind jonger dan 12 jaar. 
  Dat, indien het kind tussen de 12 en 16 jaar oud en wilsbekwaam is, de gezaghebbende ouders en het kind samen 

beslissen. Wil een kind niet dan gaat de behandeling/therapie niet door. 
 Dat, indien het kind zestien jaar of ouder en wilsbekwaam is, het bevoegd is alleen te kiezen en  

de toestemming van ouders om een behandelovereenkomst met een therapeut aan te gaan niet meer nodig is. 
 

Naam cliënt: _____________________________________________________________________________________ m/v 

Adres :   _________________________________________________________________________________________ 

Geb. datum: ___________________________Relatienummer ___________________bij verzekeraar: __________________ 

Emailadres: __________________________________________________________ Telefoon: ______________________ 

Datum: Plaats: Almere 
Handtekening cliënt: 
 
 
 
.................................................................................... 
……………………………………….. 

Handtekening zorgverlener: 
 
 
 
……................…………………………………….. 

Handtekening Ouder: (verzorger 1) 
 
 
 
Naam ouder: ............................................................... 
 

Handtekening Ouder (verzorger 2) 
 
 
 
Naam ouder: .......................................................................... 

 


