
Behandelovereenkomst praktijk Oefentherapie de Meierij. 

Dit gedeelte van de website is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw 
oefentherapeutische behandeling. Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons 
gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.  

Behandelovereenkomst  

Bij de eerste afspraak met uw therapeut gaat de behandelovereenkomst in. Mocht u het hier niet 
mee eens zijn, wilt u dit dan voor de 2e behandeling aangeven bij uw therapeut. De 
behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt waarin wordt 
afgesproken dat de therapeut de oefentherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, 
adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van 
de patiënt te voldoen. Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan 
zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met 
behoud van keuze vrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden 
van hulpverlening. 

 Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en 
betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst. 

 Huisregels 

 • Wilt u de eerste keer uw zorgverzekeringpas, identiteitsbewijs en verwijzing (indien van 
toepassing) meenemen. Wij zijn verplicht uw gegevens te controleren. Als uw gegevens veranderen, 
wilt u deze dan s.v.p. doorgeven.  

• Een behandeling duurt max.30 minuten.  

• U kunt plaatsnemen in de wachtruimte. Wij verzoeken i.v.m. privacy van de cliënt nooit zomaar de 
deur van de behandelruimte te openen.  

• Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te 
gedragen.  

• De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en 
/ of buiten het pand. 

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 
behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het 
verzuimtarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht (deze behandeling kan 
niet gedeclareerd worden bij de verzekering). Het verzuimtarief kunt u vinden op de prijslijst in de 
praktijk. Indien wij niet aanwezig zijn, kunt u uw afzegging inspreken op onze voicemail of via 
info@oefentherapiedemeierij.nl 

 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke 
zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel. 

• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde 
instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.  

• Behandelingen worden afgesloten met een eindrapportage naar uw huisarts/ verwijzer. 

 


