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Praktijk voor acupunctuur Beate Lendt 

W.G. Plein 175 

1054 SC Amsterdam 

 

Lid van NVA en van KAB 

 

Behandelingsovereenkomst 

 

De cliënt heeft voorafgaand aan de eerste afspraak of tijdens het intakegesprek de gelegenheid kennis te nemen 

van deze behandelingsovereenkomst. 

 

Tijdens de eerste afspraak verklaren cliënt en therapeut de volgende behandeling te zijn overeengekomen: 

Acupunctuur behandeling 

Met eventueel aanvullend moxa, cupping, bewegings- en/of voedingsadviezen. 

 

Hoofdklacht en verwachte behandelduur/frequentie wordt mondeling besproken en genoteerd in het dossier. 

  

De behandelingsovereenkomst brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij 

aangesproken kunnen worden.  

 

Cliënt en therapeut verklaren kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de 

uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden (zie hieronder) 

 

De cliënt geeft toestemming/geeft geen toestemming aan de therapeut om overleg te hebben met derden met 

betrekking tot de behandeling en aan de privacy policy (zie hieronder). 

 

Dit wordt vastgelegd in het dossier. 

 

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.  

 

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst  

 

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.  

 

Er zal globaal worden beschreven welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en er zal 

een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie.  

 

Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt verplicht zich middels het intake- en 

anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.  

 

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.  

 

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 van tevoren) af te zeggen. 

 

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de 

behandeling.  
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De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens 

(m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor 

statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).  

 

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten.  

 

De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te 

verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.  

 

De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-

therapeut of een arts te bezoeken.  

 

De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. 

 

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.  

 

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 kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst 

met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.   

 

Betalingswijze van de behandelingen is per consult contant of per bankoverschrijving. 

 

Privacy policy  

Praktijk voor acupunctuur Beate Lendt  

  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een 

wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat 

aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.  

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de 

WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Door het maken en waarnemen van een afspraak gaat u akkoord met het 

vastleggen van de nodige gegevens in uw dossier.  

  

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat 

onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de 

gegevens in uw dossier en houd ik me aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

 

In het dossier leg ik de volgende gegevens vast:  

 

– Naam, adres, postcode, woonplaats  

– Geboortedatum  

– Telefoonnummer en e-mail 

 

(van minderjarige cliënten zijn dat de gegevens van een of beide ouders)  

 

Ik werk met een digitaal cliëntendossier.  
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Dit is beveiligd door een wachtwoord en ik maak regelmatig een back-up.  

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:  

 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar 

een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.  

 

• Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.  

 

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.  

 

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur 

kan opstellen.  

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw 

toestemming vragen.  

  

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  

• het datum van de behandeling  

• de aard van de behandeling: Acupunctuur 24104  

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt 

 

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn 

beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van 

toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die 

reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:  

 

1. Dossierplicht  

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht 

een medisch dossier bij te houden  

 

2. Bewaartermijn  

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum 

van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op 

de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de 

bewaartermijn van 20 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot 

het 34e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van 

overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 20 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het 

dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.  

 

3. Beroepsgeheim  

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een 

geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan 

een geheimhoudingsplicht gebonden.  
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4. Minderjarigen  

Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op 

informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er 

bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening 

van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en 

ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. 

 

Klacht- en tuchtrecht 

Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de 

klachtenprocedure.  

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon 

om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan zal de 

klachtenprocedure zoals deze geldt voor de NVA-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure 

verwijzen wij u naar de NVA website: https://www.acupunctuur.nl/pages/klachtenprocedure 

 

     


