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Behandelovereenkomst  
 
Cliënt/ouder  
______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
 
Is de cliënt nog geen 18 jaar, dienen hierboven de gegevens van de ouders ook aangegeven te worden.  

Behandelaar 
Dhr. L.L.G Willems h.o.d.n. Loek Willems  

Bovengenoemde cliënt/ouder geeft vrijwillig aan medisch advies/behandeling te willen ontvangen 
van Loek Willems / Dhr. Willems voor de volgende klachten:  

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

De cliënt geeft Loek Willems naar beste weten de inlichtingen en medewerking die Loek Willems 
nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling. Bij de uitvoering laat Loek Willems zich leiden 
door hetgeen de cliënt redelijkerwijs behoort of kan weten ten aanzien van zijn/haar klachten en de 
behandelwijze.  

Loek Willems heeft de cliënt in het kader van de behandeling, op duidelijke wijze en desgevraagd 
schriftelijk, ingelicht over de voorgestelde behandeling en werkvormen, de tarieven en over de 
ontwikkelingen omtrent de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt.  

Loek Willems houdt een cliëntdossier bij en handelt hierbij overeenkomstig met de AVG. De cliënt 
kan een kopie opvragen en kan ook vernietiging eisen waaraan Loek Willems wettelijk verplicht is 
mee te werken, tenzij er sprake is van een wettelijke aanwijsbare reden of indien de 
persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes 
of vanwege een andere medisch aanwijsbare oorzaak. Door ondertekening van dit formulier gaat 
cliënt ermee akkoord dat Loek Willems de dossiers maximaal vijf jaar bewaard en daarna vernietigd.  

Loek Willems moet bij haar werkzaamheden de zorg van een goed zorgverlener in acht te nemen en 
handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende 
uit de voor de zorgverlener geldende professionele standaard. Indien noodzakelijk verwijst Loek 
Willems door naar een arts/specialist, ook als de behandeling door Loek Willems niet meer kan 
plaatsvinden als gevolg van ziekte, aandoening of overlijden.  

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden. 
Eenzijdige beëindiging door de cliënt mag plaatsvinden indien de cliënt de behandeling niet langer op 
prijst stelt of nodig acht. Als dit gebeurt tegen het advies van Loek Willems, is het risico voor de cliënt 
en is dan bereid een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent dat de behandeling zonder 
goedkeuring van Loek Willems beëindigt. De behandeling door Loek Willems kan eenzijdig worden 
beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.  
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De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de 
geschilleninstantie. 
Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en Loek Willems; contant of per 
overboeking per consult. De cliënt ontvangt een declaratienota van Loek Willems zodra deze 
bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.  

De cliënt geeft door ondertekening van deze overeenkomst toestemming voor de behandeling en 
verklaart dat er adequate en relevante informatie gegeven is over de behandeling en de te 
verwachten gevolgen.  

Cliënt verklaart ook kennis genomen van de algemene voorwaarden (integraal onderdeel van deze 
overeenkomst) en gaat door ondertekening van deze overeenkomst akkoord met de inhoud hiervan.  

 

Overeengekomen in Maastricht op _______________________________  

 

Namens de cliënt                      Namens Loek Willems 

________________________________                                           L.L.G Willems 

 _________________________________                             _________________________________    
     

   

 


