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Praktijk informatie - behandelovereenkomst  

 
Ik Silvia als Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut werk o.a. met 

universele levensenergie en verkrijg de informatie vanuit de buitenzintuiglijke 
waarneming.  
 
De therapeut 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), de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG 

is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van 
belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, @mail, geboortedatum en verzekeringsnummer) worden gedocumenteerd die 
nodig zijn voor boekhouding en dossiervorming.  
De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke 

bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij 
plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.  

Ik hanteer geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte 
gegevens (m.u.v. de gegevens omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt 
tegen het gebruik voor statistische doeleinden). In de privacyverklaring staat verdere toelichting 
omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.de-witteolifant.nl.  
 
Bespreek uw klachten altijd met uw huisarts en/of specialist. 

Voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met uw huisarts en/of specialist veranderen of 
geheel achterwege laten. Medicijnen zijn soms gewoon nodig! 
Het is wel van belang dat u uw huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling 
bent van een paranormaal hulpverlener/therapeut. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, altijd contact 
opnemen met uw huisarts en/of specialist.  Uiteraard kunt u mij altijd bellen. U bent namelijk zelf 
verantwoordelijk voor uw leven, lichaam c.q. gezondheid! 
 

Zonder toestemming van de cliënt mag de therapeut geen (be)-handelingen verrichten. U geeft 
toestemming zodra wij de behandeling starten. 
 
Als therapeut zal ik bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, 
verzorger of andere verantwoordelijke volwassene) mijn behandeling verrichten. Bij kinderen 
tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Als therapeut 
werkende met kinderen onder de 16 jaar sluit ik een schriftelijke behandelingsovereenkomst af 

met beide ouders.  
 
Tijdens de behandeling zal de therapeut informatie verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de 
behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de 
therapeut te vertrekken. Mocht doorverwijzing nodig zijn, zal ik dit op correcte wijze naar een 
collega- therapeut of arts inwerking zetten, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend 

is.  

Ik hanteer een flexibele annuleringsregeling, omdat ik erop vertrouw dat je alleen om dringende 
redenen afzegt. Wel is het lastig voor mij om op korte termijn een afspraak met andere cliënt in te 
plannen. Vandaar de volgende annuleringsregeling: 
 

 Afzeggen langer dan 24 uur van tevoren: geen kosten; 
 Afzeggen minder dan 24 uur van tevoren: €30,= kosten. 

 Afspraak gemist en geen afmelding ontvangen wordt het gehele afgesproken consult in 
rekening gebracht. 

 
Beëindigen van de behandeling kan ten allen tijde geschieden. Dit kan zowel schriftelijk of wel 
mondeling (telefonisch of tijdens consult) plaats vinden. 
 
Betalingswijze van de behandelingen zijn bij eerste consult contant. Vervolg consulten kunnen op 

rekening (binnen 14 dagen) of contant/tikkie voldaan worden. Facturen* worden achteraf per 
@mail verzonden aan het doorgegeven @mail adres.* Facturen per post wordt €1,50 administratie 

kosten berekend). 
 
  

http://www.de-witteolifant.nl/


BEHANDELOVEREENKOMST V12 

MEI 20 

 
SILVIA 

 

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie 

van de beroepsorganisatie van de therapeut (Verbond Van Energetisch Therapeuten) of tot de 
Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). 
 
Ondergetekenden, De Witte Olifant, Silvia de Ruiter uit Hoogeveen en cliënt verklaren hierbij 

Energetische therapie te zijn overeengekomen. 
 
De behandelingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide 
partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. 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 overeenkomst zal 
plaatsvinden. Daarnaast geeft cliënt toestemming om indien nodig informatie uit te wisselen met 

zijn of haar behandelaar, welke tevens de overeenkomst tekent, zodat deze op de hoogte is van de 
behandeling. 

 
Goedkeuring cliënt  
 

Plaats: 
Datum: 
Naam (voor & achter-): 
Paraaf: 

 
Ondertekening (indien de cliënt niet tekenbevoegd is, wordt deze behandelingsovereenkomst ook 

ondertekend door een bewindvoerder of tekenbevoegde). 
 
Paraaf: Bewindvoerder/ Tekenbevoegde 
 
 
 
Paraaf: Therapeut - Silvia de Ruiter 

 
Vriendelijke groet, 

Silvia de Ruiter  
De Witte Olifant 
Natuurgeneeskundig Energetische Therapie 
Brasem 3, 7908 WB  HOOGEVEEN 

Tel. 06-50611009   
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) 
(telefonisch spreekuur ma. – vr.18:00 – 19:00 uur) 
     www.de-witteolifant.nl 

http://www.de-witteolifan/#t.nl

