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Behandelovereenkomst 
 

Als geaccrediteerd psychosociaal- en holistisch therapeut, val ik onder de sector van de 
Complementaire- en Aanvullende zorg. Vanuit de holistische benadering bekijken we uw 
situatie vanuit verschillende invalshoeken. Zowel fysiek, emotioneel, mentaal en vanuit 
uw intuïtie. Op deze wijze leer ik u vanuit verschillende kanten kijken naar 
gebeurtenissen die in uw leven plaatsvinden.  Deze gebeurtenissen zijn vaak een 
projectie van wat er binnenin u speelt. Zo leer ik u om weer in balans te komen. Om te 
leren vertrouwen op uw gevoel en uw innerlijke wijsheid. Om van hieruit de verbinding 
aan te gaan met anderen. Ook als het even spannend wordt voor u. 
Als u het leven en uzelf weer durft toe te lachen. Dan wordt keuzes maken moeiteloos 
en transformeren zich belemmerende overtuigingen naar innerlijke wijsheid. 
 
Positieve gezondheid 
Deze holistische benadering combineer ik met de methode vanuit de positieve 
gezondheid (iPH) van Machteld Huber. Waarbij de 6 pijlers: lichaam, gedachten en 
gevoelens, kwaliteit van leven, zingeving, meedoen en dagelijks leven centraal staan. 
 
Op basis van de therapiesessies gaan we met elkaar een tijdelijke relatie aan waarin we 
een aantal afspraken maken.  
	
Voor mij als Cam-therapeut is onderstaande van toepassing: 
 
• Ik ben als lid aangesloten bij de FAGT en heb mij daarmee gecommitteerd te handelen 

conform de FAGT-regelgeving (www.fagt.org).  
• Als CAM-therapeut heb ik een verplichting tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en 

cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens. Zie ook mijn privacyverklaring.  Te 
vinden op de website www.laurettevossepoel.nl 

• Als CAM-Therapeut dien ik de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-
therapeut, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

• Als CAM-Therapeut ben ik verplicht om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt 
te verstrekken in alle fasen van de behandeling. 

• Als CAM-Therapeut kan ik de overeenkomst alleen eenzijdig beëindigen, indien 
redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient 
duidelijk beargumenteerd te zijn.  

• U ontvangt de factuur van mij direct of via mail in dezelfde week als de behandeling plaats 
vond.  

Voor u als cliënt geldt het volgende:  

• U bezoekt mij als CAM-therapeut vrijwillig en ondergaat de voorgestelde therapie vrijwillig. 
• U verstrekt eerlijke en relevante informatie aan mij 
• U heeft als cliënt het recht tot inzage in uw eigen dossier. 
• Bij verhindering zegt u de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af, anders zal ik u de 

kosten van de gereserveerde tijd in rekening brengen. 



• U kunt alleen bij langdurige afwezigheid (meer dan 3 maanden) van de therapeut, voor 
vragen terecht bij een waarnemer. Dit is n.v.t. bij afwezigheid wegens vakantie. 

• Bij een klacht over de behandeling gaat u in eerste instantie met mij als CAM-Therapeut in 
gesprek. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, 
dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van 
Quasir (www.quasir.nl) conform de wkkgz. 

• Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden te allen tijde. 
• U kunt als cliënt deze behandelovereenkomst beëindigen door dit aan te geven aan uw 

CAM-Therapeut. 
• Bent u aanvullend verzekerd via uw zorgverzekering: ja/nee (doorhalen wat niet van 

toepassing is. Zorgverzekeraar:                               Zorgverzekeringsnummer: 
• Per sessie van 1 uur betaalt u het bedrag van €80,- (BTW vrij). Voor 1,5 uur betaalt u €115,- 

en voor 2 uur betaalt u €140,- 
• Betaling van de behandelingen wordt direct contant, via een betaalverzoek of via 

overmaking per bank binnen 7 dagen gedaan. U ontvangt hiervoor een factuur.  
• U geeft toestemming voor digitaal contact via u en uw therapeut. Bijvoorbeeld per mail voor 

het bevestigen van afspraken, voor de annulering van een afspraak, voor het verzenden van 
de factuur, voor het toesturen van relevante documenten, zoals een behandelovereenkomst, 
een intakeformulier of uw cliënt verslagen.  

• U geeft toestemming voor (digitaal) overleg met: (denk bijvoorbeeld aan uw huisarts)                            
Naam/tel: 

• In dien van toepassing, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw NAW gegevens 
voor het bron- en contact onderzoek in verband met COVID-19 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend:  
Datum:          Datum en plaats: 
Handtekening therapeut        Handtekening cliënt  
     

     
L.M. Vossepoel        Naam cliënt: 
 
Praktijkadres: Hunthum 46                 
3632 XN Loenen een de vecht   
06-24359233 
 
FAGT-registratienummer: 17702     RBCZ-licentiecode:	180875R     KvK-nummer: 70681244 
AGB-therapeut:		90106058																				 AGB-vestiging:			90065286	  

	

													 	


