BEHANDELOVEREENKOMST
Therapie is samenwerken.
Het is zinvol te weten en te onderschrijven wat de doelen, de verwachtingen en de grenzen zijn van
de craniosacraal therapie in het algemeen en onze samenwerking in het bijzonder.
Eerste consult
Het doel van de therapie is gekoppeld aan uw hulpvraag.
Het intake gesprek is er om deze uiteindelijk zo duidelijk mogelijk onder woorden te kunnen
brengen.
De therapeut zal geïnformeerd willen worden over uw klachten, uw algehele gezondheid,
bijzonderheden, uw psycho-sociale omstandigheden en zal vragen stellen naar wat verder van
belang kan zijn. De volledigheid van de verstrekte gegevens kan eventueel ondersteund worden
door een schriftelijk verslag van en door de cliënt.
Zo nodig kan er in overleg, en met uw schriftelijke toestemming, beschikbare gegevens, bv röntgenof laboratoriumverslagen, opgevraagd worden.
De therapeut zal in het kort uitleggen wat de mogelijkheden van cranioacraal therapie voor u kunnen
zijn en uw vragen hierover zo goed mogelijk beantwoorden.
Naast het vraaggesprek vindt eventueel ook een, voor de hulpvraag relevant, lichamelijk onderzoek
plaats, teneinde gegevens te verkrijgen die voor een goede behandeling van belang zijn.
Aan het eind van deze zitting wordt besproken of voortgang van de behandeling zinvol is. Zo ja, dan
wordt samen met u een behandelplan opgesteld.
Daarnaast ontvangt u informatie omtrent de behandeltarieven, vergoedingsmogelijkheden en
betalingsvoorwaarden.
Verantwoordelijkheid
Binnen de craniosacraal therapie is één van de belangrijkste uitgangspunten respectvolle omgang
met elkaar.
De craniosacraal therapeut is via zijn/haar beroepscode gehouden aan therapeutisch verantwoord
handelen. Dit is o.a. neergelegd in de reglementen van het Register Craniosacraal therapie
Nederland (RCN).
Van de cliënt wordt verwacht verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar aanwezigheid in de
praktijk, zijn/haar aandeel in de voortgang van de therapie en het contact met de therapeut.
In een open therapeutische setting is heldere communicatie belangrijk. Klachten of problemen met
betrekking tot de therapeut en/of de omstandigheden, tijdens of tengevolge van de behandeling,
moeten en kunnen altijd besproken worden, in eerste instantie met de therapeut.
Indien dit onverhoopt niet tot een oplossing leidt, dan kunt u zich via het Register wenden tot een
vertrouwenspersoon. In ernstige gevallen is het mogelijk een officiële klacht in te dienen. Op de
website van het RCN vindt u informatie betreffende de Klachtenregeling, het Tuchtrecht en de
Beroepscode van de CranioSacraal therapeut.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:
Register CranioSacraal therapie Nederland ( RCN )
Secretariaat: Postbus 259, 6880 AG Velp
tel. 06-1256483

e-mail : info@register-rcn.nl
www.register-rcn.nl

Verklaring
Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van de inhoud van de behandelovereenkomst.
Ik ben in staat mijn deel in de therapie te nemen en te dragen.

de cliënt:

de therapeut:

Datum…………………, te……………………………………………………..

