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Behandelovereenkomst 

 
Als klassiek homeopaat zal ik, Sietske Jellema,  moeten handelen conform de wettelijke regelgeving. 
De rechten en plichten van u of uw kind als cliënt en ik als hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in 
de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (WKKGZ). In navolging van deze wetten werk ik met een behandelovereenkomst. 
Deze overeenkomst legt de belangrijkste afspraken vast tussen mij en de cliënt en dat er tijdens de 
homeopathische behandeling sprake is van een goede communicatie ten behoeve van de cliënt en 
zijn/haar behandeling. In geval van de behandeling van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar legt deze 
overeenkomst vast dat ouderlijke toestemming is gegeven voor de homeopathische behandeling. 

De praktijkregels en uitleg over de werkwijze en/of behandelvorm staan op de volgende pagina 
beschreven. 

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 
plaats vinden.  
 
 
 
Datum ___-____-______, Plaats ___________ 
 
 
Cliënt, naam _______________     Sietske Jellema 
Handtekening (ook kind ouder dan 12 jaar)    Klassiek homeopaat  
  
 
____________________     ____________________ 
 
Gegevens kind: 
Naam: ____________________ m/v 
 
Ouder/ verzorger 1:  Ouder / verzorger 2: 
Naam en handtekening  Naam en handtekening 
 
 
____________________ ____________________ 
 
 
Cliëntgegevens 
Adres:  ____________________ 
Postcode en Plaats: ____________________ 
Geboortedatum: ____________________ 
 
 
  

Gegevens Klassiek Homeopaat 
Sietske Jellema 
De Kemphaan 12 
8601 ZH Sneek 
tel.nr: 06 - 288 68 734 
www.homeopathiesneek.frl 
  
AGB code praktijk: 90066436 
AGB code zorgverlener: 90107237 
Registratienr. NVKH: 1-1897 
RBCZ: 190489R 
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Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst 
 
- Ik vind de zorgvuldigheid voor het lichamelijk en mentaal emotioneel welbevinden binnen behandelingen 

van groot belang. Ik zal mijn uiterste best doen een optimale bijdrage te leveren aan de hulpvraag van de 
cliënt. Ik streef naar een optimale samenwerking tussen de reguliere en de complementaire hulpverlening 
om hier gezamenlijk een bijdrage aan te leveren.  

- De cliënt begrijpt dat de klassiek homeopathische behandeling als doel heeft om het lichamelijk en mentaal 
emotioneel welbevinden te optimaliseren, maar dat er geen garantie voor succes kan worden gegeven. 

- De cliënt moet zelf contact onderhouden met de betrokken reguliere hulpverlening, zoals de huisarts en 
eventuele betrokken artsen of therapeuten. De cliënt is en 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 daarover naar de arts of medisch specialist.   

- Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel 
achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met 
een huisarts en/of specialist.  

- Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van homeopathie niet weggenomen worden. De behandelingen 
kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van 
de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject. 

- Ik houd een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt 
conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. Of 15 jaar nadat de jongere 18 jaar wordt. 

-   Ik ben verplicht informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de 
behandeling. 
De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige 
gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van 
artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt 

- Voor de behandeling geldt geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het 
dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard 
dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor doeleinden, zoals intercollegiaal overleg.  

- Zonder toestemming van de cliënt mag ik geen (be-)handelingen verrichten.  
- Ik ben verplicht de cliënt correct door te verwijzen naar een collega - therapeut of een arts - indien mijn 

behandeling niet geëigend en/of toereikend is.  
- De cliënt mag de behandeling te allen tijde beëindigen.  
- De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van de behandeling, zoals vermeld op de website 

www.homeopathiesneek.frl. Betalingswijze van de behandelingen is per rekening na afloop van het consult, 
de betalingscondities staan op de factuur vermeld. 

- Als de cliënt is verhinderd voor een afspraak, is de cliënt verplicht de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van 
tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.  

- Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de 
beroepsvereniging: http://www.nvkh.nl 
 Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) 
nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. 
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.  

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

0   ik ga akkoord met eventuele opnames tijdens het consult (beeld of geluid) ter ondersteuning van de 
homeopathische analyse. Opnames worden enkel gebruikt binnen de praktijk of intercollegiaal overleg. 

0   ik geef toestemming voor overleg betreffende mijn behandeling tussen Sietske Jellema en haar collega’s 
(intercollegiale communicatie). 


