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In goed vertrouwen
Het volgen van therapie is een kwestie van wederzijds vertrouwen. Het gaat immers om de emotionele en fysieke
gezondheid, en tijdens de therapie komen zeer persoonlijke zaken aan de orde. In die zin zijn zowel de cliënt(e)
als de therapeute kwetsbaar.
De cliënt(e) omdat een therapie gepaard kan gaan met confrontatie en/of verandering, die een (eventueel
tijdelijke) weerslag kunnen hebben op de emotionele of fysieke gezondheid. Het is daarom nodig dat u als cliënt
voorafgaande aan de therapie aangeeft of u risico's voorziet ten aanzien van die gezondheid (bijvoorbeeld als u
hartklachten heeft). Ook tijdens de therapie is het nodig dat u het aangeeft als u merkt dat die gezondheid in het
gedrang komt.
De therapeute is kwetsbaar aangezien er enerzijds de plicht bestaat om de genoemde confrontatie en/of
verandering te faciliteren, en anderzijds het risico bestaat dat u als cliënt de therapeute aansprakelijk zou kunnen
stellen ingeval u meent dat de therapie negatieve gevolgen voor u heeft, dan wel (terugkijkend) heeft gehad.
Goed vertrouwen is daarom erg belangrijk. Ik als therapeute span mij in om u als cliënt op een verantwoorde en
veilige manier te helpen. Ik ga er daarbij vanuit dat u eventuele spanningen, op lichamelijk of geestelijk gebied,
tijdig aangeeft, zodat wij hier samen een goede weg in kunnen vinden. Als u zich op enig moment niet veilig of
gemakkelijk voelt bij de therapie, dient u dit dan ook aan te geven.
Hetzelfde vertrouwen is ook van toepassing op meer praktische zaken – zoals omtrent de betaling van facturen,
het maken van afspraken, en – in het algemeen – het hanteren van normen van fatsoen en redelijkheid. Zowel
therapeute als cliënt(e) komen daarom overeen deze normen als leidraad te nemen, en ingeval van een
meningsverschil, samen te zoeken naar een goede oplossing. Heeft u een vraag of klacht? Bespreek deze dan met
mij.*
Hierbij verklaar ik,
Naam:

Plaats en datum:

….......................................................
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Handtekening:
..........................................................
Dat ik het document 'Voorwaarden behandeling, versie 24 mei 2018' heb ontvangen en gelezen,
en ermee akkoord ga.

*Als u desondanks alsnog een formele klacht wilt indienen, kunt u dit doen via mijn beroepsvereniging: de
V.B.A.G. (zie: www.vbag.nl).

