NEI-therapie Susan
M. Naefflaan 24A
7241 GD Lochem
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Behandelingsovereenkomst
Naam

E-mailadres

Adres

Geboortedatum

Postcode

Datum consult

Plaats

Huisarts

Mobiel tel. nr.

1. Wat is het issue/wat zijn je
klachten?
* hoeft niet persé tevoren
ingevuld te zijn. Wel graag
over nadenken.
2. Wat is je doel, waarmee
zou je geholpen zijn?
* hoeft niet persé tevoren
ingevuld te zijn. Wel graag
over nadenken.
3. Medische geschiedenis in
het kort

4. Medicijngebruik

5. Hoe kom je bij mij
terecht?

Ik verklaar hiermee akkoord te zijn met de behandeling en de algemene voorwaarden (zie
volgende pagina). Bij een consult voor een minderjarige is akkoord van beide ouders nodig.
Naam : ………………………………………
Datum:…………………………………….
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Afspraken + voorwaarden GAT geschillen
NEI-therapie is niet bedoeld om een diagnose te stellen inzake medische problemen. Het vervangt ook geen
medische zorg of professionele psychologische zorg. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg
te functioneren en niet in plaats daarvan.
De cliënt realiseert zich dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting van
de zijde van NEI-therapie Susan.
De cliënt is op de hoogte van de vertrouwelijkheid van de informatie, NEI-therapie Susan zal de informatie die in de
praktijk besproken wordt niet met derden delen. Uitzonderingen kunnen voorkomen, als het gaat om de wettelijke
verplichting voor hulpverleners (als de veiligheid in het geding komt of als de cliënt alarmsymptomen vertoont). In
dat geval is NEI-therapie Susan verplicht om de huisarts of andere specialisten in te schakelen. Dit gebeurt altijd met
medeweten van de cliënt. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
De cliënt is volledig op de hoogte van de kosten van de behandeling, namelijk € 85,- incl. btw. Cliënt draagt zorgt
voor tijdige betaling na ontvangst van het betalingsverzoek.
De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor haar of zijn gezondheid en realiseert zich dat het resultaat van de
behandeling onder meer afhankelijk is van haar/zijn eigen bereidheid om naar zichzelf te kijken. Cliënt kan geen
rechten ontlenen aan de resultaten die voortvloeien uit de behandeling. Behandelaar kan nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor het uitblijven van resultaten of, hoe ondenkbaar ook, negatieve gevolgen die voortvloeien uit
deze werkwijze. NEI-therapie werkt met het onderbewustzijn dat laat zien wat op dat moment belangrijk is voor de
ontwikkeling van de cliënt.
Wanneer de cliënt nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan behandeling alleen plaatsvinden met
toestemming van beide ouders of de wettelijke vertegenwoordiger(s).
Eventuele klachten worden eerst besproken met de behandelaar. Indien partijen niet tot overeenstemming komen
kan cliënt terecht bij GAT Geschillen, de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten waar NEI-therapie Susan bij is
aangesloten. Cliënt verklaart kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, te downloaden vanaf de website
neitherapiesusan.nl onder de button ‘afspraak’ of hier, en hiermee akkoord te gaan.
NEI-therapie Susan beschikt over de volgende diploma’s en certificaten:
-

Energetisch Gezinstherapeut (NEI-therapie, opstellingen en energetisch werk)
Systemisch werken (familie- en organisatieopstellingen)
PSYCH-K ®
Intuition Practitioner + Aurareader Centrum voor Effectieve Intuïtie
Beïnvloedingspsycholoog Academie voor Gedragskennis
Emergency First Respons (EHBO en reanimatie)
Human Profiling
Internationaal Register Hypnotherapeut
Psychologische Basiskennis HBO Plato
IEMT practioner
Acces Bars practitioner

Aangesloten bij:
-

VVNT Vereniging van NEI-therapeuten
CAT Collectief Alternatieve therapeuten
CAT Vergoedbaar
GAT Geschillen
BAT Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten
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