Therapeutisch contract.
De therapeut stelt uitdrukkelijk het volgende:
• De cliënt bezoekt op vrijwillige basis de therapeut;
• De cliënt geeft aan iets niet prettig te vinden aan het gedrag houding
therapeut. Openheid wordt zeer op prijs gesteld.
• De cliënt geeft aan ergens mee te zitten of zaken anders te willen.
• De therapeut neemt niet de verantwoording van de cliënt over met
betrekking tot zijn herstel en de door hem te nemen besluiten;
• De therapeut behoudt zich het recht, door te verwijzen naar een arts als zij
dit nodig acht;
• De door de therapeut gestelde diagnose is slechts een momentopname en
de diagnose kan tijdens de procedure bijgesteld worden;
• Alles wat wordt verteld binnen de muren van de spreekkamer, valt onder
de geheimhoudingsplicht van de therapeut. Er wordt alleen schriftelijk
meegedeeld aan derden met vooraf schriftelijk toestemming van de cliënt.

Ontbinding van de behandelingsovereenkomst
De behandelingsovereenkomst wordt ontbonden:
• na wederzijds goedvinden;
• als de cliënt hierom vraagt;
• na doorverwijzing van de cliënt naar een arts/specialist door de therapeut;
• als er geen sprake meer is van een vertrouwensrelatie tussen counsellor en
cliënt.
Dossier
Als therapeut ben ik verplicht een dossier te voeren over alle cliënten. Daarin
zijn onder andere genoteerd:
•
•
•
•

de persoonlijke gegevens van de cliënt,
de anamnese-gegevens,
de verrichte handelingen en het verloop van het proces,
dit dossier moet 15 jaar worden bewaard.

In het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de
therapeutische procedure noodzakelijk zijn.
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Inzagerecht cliënt
De cliënt heeft recht op inzage in zijn eigen dossier, met uitzondering van die
gegevens die niet over hem/haar zelf gaan.
Beveiliging
Alleen de therapeut en de cliënt hebben het recht het dossier in te zien.
Derden mogen het dossier alleen inzien, als de cliënt uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming verleent. De rechterlijke macht heeft altijd inzagerecht. Verder is
de therapeut gebonden aan geheimhoudingsplicht.
Als therapeut moet ik de dossiers zorgvuldig bewaren ( wettelijk termijn van 15
jaar), ontoegankelijk voor derden.
Correctierecht cliënt
De cliënt heeft het recht zaken in het dossier die volgens hem niet kloppen te
laten corrigeren. Als de therapeut daar niet op in wil gaan, moet hij dit
motiveren. De cliënt kan ook zijn eigen visie opschrijven: de therapeut dient dit
dan aan het dossier toe te voegen.
Afspraken tijdig afzeggen
Afspraken dienen meer dan 24 uur van te voren afgezegd te worden. Is dit later
dan 24 uur, dan wordt de afspraak in rekening gebracht.
Datum:

Plaats:

Handtekening cliënt:

Handtekening therapeut:
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