Informatie & Behandelovereenkomst JorFytaal (Informd consent)
De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) beschrijven onder andere de rechten en plichten tussen de cliënt en
behandelaar. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie tussen cliënt en fysiotherapeut op basis van
gelijkwaardigheid, er wordt zoveel mogelijk samen overlegd en besloten. Er worden eisen gesteld ten
aanzien van informatie, toestemming behandeling en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is
deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan o.a. de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien
van de behandeling, de wijze van vergoeding en toestemming voor het gebruik van uw gegevens op
gepaste wijze volgens de AVG wet.

Hierbij verklaart meneer/mevrouw_____________________________________________________
-

-

-

-

Goed, eerlijk en volledige informatie te verstrekken over zijn/haar problematiek. Dit, zodat
de fysiotherapeut effectief een diagnose kan stellen en goede zorg kan verlenen;
Toestemming te geven voor het vastleggen van uw persoonsgegevens;
Toestemming te geven voor het fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek;
In te stemmen met het samengestelde en besproken behandelplan en hier zo veel mogelijk
aan te meewerken en de gegeven adviezen op te volgen;
Toestemming te geven om gedurende de looptijd van het traject, indien nodig en met uw
medeweten, relevante medische gegevens op te (laten) vragen en rapportages te sturen
naar huisarts, arbo-arts, en/of specialist;
Dat hij/zij weet recht op inzage van dossier te hebben in de praktijk;
Op de hoogte te zijn dat de behandeling aan u als cliënt wordt gefactureerd. JorFytaal is een
contractvrije fysiotherapiepraktijk. U kunt de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekering.
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan een bepaald bedrag terug worden
ontvangen. Dit is een vast bedrag of een bepaald percentage;
Op de hoogte te zijn van het feit, dat niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) afzeggen van de
behandeling, er 50% van de oorspronkelijke behandeling in rekening wordt gebracht.
(Tarieven: zie jorfytaal.nl) De afspraak is pas geannuleerd als u bericht terug heeft
ontvangen;
Op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en geldende tarieven van JorFytaal
welke te vinden zijn op www.jorfytaal.nl;
Op de hoogte te zijn van de gegevensverwerking, de rechten en plichten die u en JorFytaal
hebben, en de privacyverklaring van JorFytaal, welke terug te vinden is op jorfytaal.nl onder
algemene voorwaarden & privacyverklaring;

Plaats _______________________________________________________________
Datum _______________________________________________________________
Handtekening cliënt:

Handtekening fysiotherapeut:

De verleende toestemming kan te allen tijde door de betrokkene schriftelijk worden ingetrokken.

