Homeopathie Heusden
Praktijk voor Klassieke Homeopathie.
CEASE therapie
Homeopatic Detox Therapie
Jacomijn van Helvoort
Castellum 17
5156 CM Heusden
Telefoon 06-30186319
e-mail: info@homeopathieheusden.net
www.homeopathieheusden.net
Lid van de NVKH registratie nummer: 07-0451
Koepelorganisatie RBCZ Licentienummer: 170385R
AGB-code Praktijk 90009655 AGB-code Therapeut 90030703
BIG registratienummer: 59029515730
KVK nummer 1727639

Telefonisch spreekuur en bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 18:00-19:00
En woensdag van 13:00-13:30
Naast het telefonisch spreekuur kunt u mij bereiken via de voicemail of via de email

Waarneming praktijk
Tijdens vakantie en scholingsdagen hoort u via de voicemail wie mijn praktijk waarneemt.

Bereikbaarheid:
Praktijk is met openbaar vervoer goed te bereiken.
Daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

Tarieven en betalingswijze:
1ste consult

Euro 80,00

duur 1-1 ½ uur

Vervolgconsulten
Euro 50,00
Telefonisch consult of via skype of mail Euro 25,00

duur ½ - 1 uur

Middel toezenden
Euro 20,00
Bankrekening: NL77KNAB0257561358 Consulten graag overmaken per bank binnen 14
dagen

Verzetten en verzuimen van consulten
Bent u verhinderd om te komen. Consulten dienen 24 uur van te voren worden afgemeld
via telefoon of via de mail. Anders wordt het consult tarief alsnog in rekening gebracht.

Waarborging privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat,
een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de
Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).
Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens
opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete
toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is
afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen
met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•
•
•

Uw naam, adres en woonplaats
Uw geboortedatum
Datum van de behandeling

•

Omschrijving van de behandeling, Homeopatisch consult presentatiecode 24200

•

De kosten van het consult.

