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Cliënten informatie
Voor de behandeling heeft u geen doorverwijzing van uw huisarts
nodig. Soms kan een therapeut u vragen eerst naar een arts te gaan.
Neem bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee. Uw
therapeut is wettelijk verplicht uw identiteit te controleren.
Na de behandeling ontvangt u een factuur met vermelding van de
vereiste codes die nodig zijn voor declaratie bij uw zorgverzekering:
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, een korte omschrijving
(cranio sacraal therapie), de kosten van het consult.
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om na te gaan of hij/zij
in aanmerking komt voor deze vergoeding.
Betaling geschiedt het liefst contact tijdens de behandelafspraak of
anders achterafbetalingen op factuur gaarne binnen 14 dagen.
Afspraken die niet nagekomen worden en niet ten minste 24 uur van
te voren zijn afgezegd worden voor de helft in rekening gebracht.
Voor deze betaling ontvangt u een niet declarabele factuur.
Bij het eerste consult wordt cliënt van de klachtenregeling op de
hoogte gesteld.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw
behandelend therapeut een dossier aanleg. Uw dossier bevat
aantekeningen over de gezondheid, geregistreerd bij de intake en
gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat
ik zorgvuldig met uw persoonlijke en behandelgegevens om ga. De
papieren gaan achter slot en grendel. Ik zorg ervoor dat
onbevoegden/derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik ben
de enige die toegang heeft tot uw dossier.
De gegevens van uw patiëntendossier blijven 15 jaar bewaard.
Uw gegevens kunnen eventueel voor de volgende doelen gebruikt
worden, altijd na uw expliciete toestemming:
. om andere zorgverleners te informeren (als uw behandeling is
afgerond, of bij verwijzing naar een andere behandelaar)
. voor het gebruik van waarneming bij mijn afwezigheid
. voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
. voor mijn financiële administratie die ik zelf verzorg.
Het consult bestaat uit een (intake-)gesprek , een behandeling en een
korte afsluiting. De behandeling zelf duurt circa 60/80 minuten.
Bij de eerste afspraak wordt een aantal vragen gesteld voor inzicht in
oorzaak en samenhang van uw klachten. Vragen gaan over o.a.
lichamelijke en mentale klachten, erfelijke aandoeningen, operaties,
blessures, ongevallen. De eerste afspraak kan soms meer tijd in
beslag nemen, houdt hier rekening mee.
Tijdens de behandeling worden zachte technieken gebruikt. De
behandeling wordt gegeven op de kleding. Draag geen strakke
kleding. Soms is massage een onderdeel van de therapie, dat kan
door kleding heen of de therapeut werkt met olie.
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Het totaal aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de aard
van uw klachten en de reacties op de behandeling.
Bij de behandeling wordt er van uw lichaam een nieuw evenwicht
gevraagd. Plan aansluitend op uw behandeling liefst geen belangrijke
afspraken of drukke bezigheden. Drink op de dag na de behandeling
ook wat meer water en/of thee. Afvalstoffen kunnen hierdoor beter
afgevoerd worden. Ondanks de subtiele technieken kunt u na een
behandeling een toename van de klacht(en) ervaren. Deze toename
is overwegend van korte duur waarna herstel zal plaatsvinden. Dit
proces is vergelijkbaar met de effecten vanuit de homeopathie.
Mogelijk reacties kunnen zijn: (lichte) hoofdpijn/vermoeidheid,
beter/slechter slapen, soms vermindering van andere klachten. Dit
zijn normale reacties, bij twijfel kunt u altijd contact opnemen. Meldt
bij een volgend bezoek altijd wat u heeft waargenomen/ervaren.
Er bestaat een wisselwerking tussen therapeut en cliënt. Cranio
Sacraal therapie en massage vraagt een bereidheid en een
opmerkzaamheid van de cliënt om de aandacht van hoofd (het
denken) naar het lichaam te verschuiven en te voelen hoe het daar
voelt. De cliënt is zich bewust dat het resultaat mede afhankelijk is
van ook de eigen te leveren inspanning.
Cranio Sacraal therapie en massage zijn niet geschikt om een
reguliere medische diagnose te stellen. Het is bij uitstek geschikt om
naast de reguliere gezondheidszorg aanvullend te functioneren en
niet in plaats daarvan. Stel eventueel uw huisarts of specialist op de
hoogte van uw klachten en uw keuze voor Cranio Sacraal therapie of
massage. Ernstige ziekten kunnen niet worden weggenomen, wel kan
het een positieve bijdrage leveren in ondersteuning en welbevinden.
Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een
huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten
worden. Als cliënt uit eigen beweging verandering in de medicatie
aanbrengt is de therapeut daarvoor niet verantwoordelijk.
Contra-indicaties zijn redenen om iemand wellicht geen Cranio
Sacraal therapie of massage te gegeven. Let op: meld altijd een
zwangerschap . Mogelijke contra-indicaties kunnen zijn: koorts,
besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten/
trombose, open (grote) wonden, ontstekingen. Bij kanker en extreme
vermoeidheid of ernstige aandoeningen wordt rekening met de
belastbaarheid gehouden. Ook kan mogelijkerwijs voor ‘massage bij
kanker’ worden gekozen: een ondersteunende en zachte massage.
Hierbij raakt het lichaam niet verder uit balans, maar ontspant. Zie
ook mijn website.

Bij aanvang van de eerste behandeling wordt ervan uitgegaan dat u
de informatie heeft gelezen en begrepen. Het formulier
cliënteninformatie maakt integraal onderdeel uit van de
behandelovereenkomst.

