BEHANDELINGSOVEREENKOMST
Cliënt:

Geb. :

•

Voorafgaand aan iedere behandeling met klinische hypnose vindt altijd een intakegesprek plaats.
De behandelaar is verplicht de cliënt zo volledig mogelijk te informeren over de mogelijkheden én
onmogelijkheden van hypnotherapie en de te verwachten effecten tijdens en na de
behandelperiode.

•

Resultaten van behandelingen met behulp van hypnose zijn, naast de vakkundigheid van de
behandelaar, ook volledig afhankelijk van de medewerking, inbreng en vaardigheden van de
cliënt. Derhalve kan de behandelaar kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het uitblijven
van resultaten of voor negatieve gevolgen (hoe ondenkbaar dan ook) voortvloeiend uit deze
behandelwijze.

•

De cliënt verplicht zich tot het verstrekken van alle correcte en relevante informatie met
betrekking tot de hulpvraag en die van invloed kunnen zijn op de wijze van behandeling en het te
verwachten resultaten. Nadelige gevolgen van de behandeling door het onvolledig of onjuist
verstrekken van de informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of andere
behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid voor de cliënt.

•

De behandelaar behandelt alle cliënt-informatie conform de in Nederland geldende regels zoals
deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG 2018)

•

De behandeling richt zich alleen op de voorgelegde hulpvraag. Als uit de sessies blijkt dat er
mogelijk andere aandachtgebieden zijn, zal eventuele behandeling hiervan altijd eerst met cliënt
besproken worden.

•

De behandeling kan altijd met wederzijds goedvinden of op initiatief van de cliënt beëindigd
worden. Wanneer behandelaar de indruk heeft dat er feiten, omstandigheden en/of gedragingen
zijn die een succesvolle resultaat ernstig in de weg staan, zal de cliënt hier zo snel mogelijk op
gewezen worden. De mogelijkheid om de behandeling te stoppen of tijdelijk op schorten zal dan
altijd besproken worden. De cliënt wordt hierdoor beschermd voor onnodige of zinloze
behandeltrajecten.
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•

De cliënt is erop gewezen dat de behandelaar geen medicus is en geen diagnoses stelt. De
behandelaar heeft duidelijk gemaakt dat de therapie géén volledige vervanging is voor medische
zorg en geen remedie voor lichamelijk letsel of (ongeneeslijke) ziekte. Hypnotherapie kan in veel
gevallen op een complementaire wijze bijdragen aan (sneller) herstel en beter algemeen
welbevinden voor een breed scala van gezondheidsklachten. De cliënt weet dat medische zorg
altijd voortgezet dient te worden en veranderingen in medicijngebruik altijd en alleen in overleg
met (huis)arts en/of specialist dient te gebeuren. Cliént is erop gewezen dat het verstandig is om
behandelend artsen/specialisten te informeren over het besluit deze vorm van complementaire zorg
in te schakelen.

•

De cliënt gaat akkoord met de tariefstellingen zoals benoemd op de website van
HYPNOCHANGE, of zoals overeengekomen en vastgelegd tijdens het eerste consult. Het
volledige bedrag zal door cliënt op de eerste behandeldag, voorafgaand aan de behandeling,
volledig en á contant worden betaald. De behandelaar verstrekt hiervan altijd een betalingsbewijs.

•

Cliënt is ervan op de hoogte dat HYPNOCHANGE géén afspraken heeft met zorgverzekeraars. In
beginsel worden de behandelingen dus NIET VERGOED door verzekeraars. Sommige
werkgevers, instanties/fondsen zijn soms bereid (een deel) te vergoeden aan cliënt. De cliënt dient
dit zelf te onderzoeken.

•

Afspraken die niet uiterlijk 48 uur vooraf zijn afgezegd worden volledig bij de cliënt in rekening
gebracht. In het geval van overmacht kan dit aan de behandelaar voorgelegd worden.

•

Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft de cliënt toestemming tot behandeling met
hypnotische technieken, training en coaching zoals besproken in het intakegesprek. Wanneer de
cliënt de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient de wettelijke vertegenwoordiger deze
verklaring te ondertekenen.
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