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Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
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) en de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (Wkkgz).
De behandelaar is gehouden aan de beroepscode van de Vereniging ter Bevordering
van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg (RBCZ).
De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als
cliënt en/of diens ouder daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
De behandelaar bespreekt zo nodig de cliënt (anoniem) met collega therapeuten
tijdens intervisie en nascholingen, dit ten gunste van de behandeling.
Afspraken behandelingen/consulten
De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
Binnen Brains In Balance wordt een combinatie van therapieën toegepast; B.S.M.-de
Jong® therapie, osteopatische technieken van Frank de Bakker, lifestyle en
coaching’s technieken.
De therapeut heeft een inspanningsverplichting. Met de methodes en technieken die
de therapeut beschikt zal de cliënt zo goed mogelijk behandeld worden. Een positief
resultaat streven wij na, maar kan niet gegarandeerd worden.
De behandelingen bij Brains In Balance zijn niet geschikt om medische diagnoses te
stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere
gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs
gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of
specialist worden gewijzigd, de cliënt dient hiervoor contact op te nemen met een
huisarts en/of specialist.
De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar (psychische)
gezondheid.
De therapeut verwijst de cliënt door naar de huisarts bij lichamelijke en psychische
klachten welke bekend en zo nodig behandeld moeten zijn bij de huisarts. De cliënt
of diens ouders zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van dit advies.
De therapeut geeft advies over lifestyle, voeding en voedingssuppletie. De cliënt is
zelf verantwoordelijk voor het al dan niet volgen van deze adviezen.
De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald
is in de Nederlandse wetgeving.
De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar
beide ouders met gezag en/of voogd akkoord moeten gaan met de therapie. Ik het
geval van ondertekening door één van de gezaghebbende ouder, draagt deze er
zorg voor dat de andere ouder akkoord is met de behandeling van Brains In Balance
aan het kind. Tevens dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over
de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft door ondertekening van de
behandelovereenkomst.
De therapeut houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en
andere relevante documenten, dat op verzoek van de cliënt kan worden ingezien.
Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan
de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
Een behandeling duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is
gereserveerd.
Nabesprekingen en betaling vinden in die gereserveerde tijd plaats.
Bij verhindering moet de cliënt minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (eventueel
door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt 35
euro in rekening gebracht.
Als er gedurende de periode van therapie vragen of opmerkingen zijn die de cliënt
(telefonisch) wenst te bespreken, heeft de behandelaar hiervoor een
antwoordapparaat waar u uw bericht inspreekt met naam en telefoonnummer,
waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.
Wanneer de cliënt of diens ouders vermoedt dat er sprake is van overprikkeling door
de meegekregen oefeningen mogen deze niet meer uitgevoerd worden voordat de
therapeut is geconsulteerd.

Betaling, kosten en vergoeding
De consulten bedragen 80 euro per uur, een intake voor een traject B.S.M.- de
Jong® therapie bedraagt 270 euro voor drie uur.
De kosten van de behandeling dienen direct na de behandeling te worden voldaan.
Bij uitzondering kan na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen betaald
worden.
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan
het bezoek aan uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten
(gedeeltelijk) vergoedt.
Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
Aansprakelijkheid
De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere
aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend
geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Brains In Balance is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn
ontstaan doordat cliënt of diens ouders onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, dan wel doordat cliënt of diens ouders voor hem bekende en beschikbare
informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar,
niet heeft verstrekt.
Wanneer de cliënt of diens ouder ontevreden is, vragen of klachten heeft over de
behandeling of de praktijkvoering dient dit eerst besproken te worden met de
therapeut. Wanneer de cliënt of diens ouder hier niet naar tevredenheid uitkomt kan
er schriftelijk een klacht ingediend worden bij de Klachtencommissie van de
Beroepsvereniging voor B.S.M.- de Jong ® therapeuten (BBT). Wanneer dit
onvoldoende is kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de Vereniging ter
Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Uw behandelaar kan u hierover
informeren.
Brains In Balance is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan
eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de
Burgemeester van Heugtenlaan te Nieuwerkerk aan den IJssel, noch voor andere
schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, de trap en het gebruikmaken
van het toilet.
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