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Welkom! 
In deze praktijkvoorwaarden heb ik alle belangrijke informatie voor je op een rijtje gezet. Uitgangspunt 

is transparantie. Mochten er nog vragen overblijven na het lezen van deze praktijkvoorwaarden, neem 

dan gerust contact met me op.  

Deze praktijkvoorwaarden gelden uitsluitend voor mijn haptotherapie praktijk. Voor alle andere zaken 

verwijs ik naar de Algemene Voorwaarden, terug te vinden op mijn website. 

Contact 
Mieke Buijsman 

Tel. 06 48433207 

mieke@senseandtouch.nl 

www.senseandtouch.nl 

Locatie haptotherapie 

Hooilaan 1, 4816 EM in BREDA 

Tarief  
Het tarief voor haptotherapie is € 75-. Een afspraak duurt ongeveer 60 minuten. Mocht de hoogte van 

het tarief voor jou onoverkomelijk zijn, dan kijk ik graag samen met jou naar wat de mogelijkheden zijn. 

Vergoeding 
Mijn behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekering. Meer uitleg over vergoedingen en 

mijn keuze om niet aan te sluiten bij dit zorgvergoedingssysteem kun je nalezen op de website: 

www.senseandtouch.nl/vergoedingen. 

Betaling  
Na iedere afspraak stuur ik je een factuur. Ik stel het op prijs als deze binnen 14 dagen na 

factuurdatum wordt betaald. Bij uitblijven van betaling kan ik de incasso overdragen aan derden. De 

bijkomende kosten zijn dan volledig voor rekening van jou. 

Verhindering  

Je kunt een afspraak tot 24 uur vooraf kosteloos annuleren. Daarna kan ik de volledige kosten van de 

behandeling in rekening brengen. Mocht je verhinderd zijn of te laat, laat me dat dan zo snel mogelijk 

weten. Zo kunnen we bepalen of het zinvol is om de afspraak nog door te laten gaan. De volledige 

afspraakkosten kunnen wel in rekening worden gebracht. Dat geldt ook als je zonder afmelding niet op 

de afspraak verschijnt.  

Therapie 
De intakefase bestaat uit 3 afspraken. De eerste afspraak geldt als wederzijdse kennismaking en 

bespreken we jouw vraag. Tijdens de volgende twee afspraken laat ik je kennismaken met mijn 

werkwijze, door middel van een oefening en/of het werken aan de behandelbank met aanraking.  
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Daarna stel ik een behandelplan op, die we samen doornemen. Ga je akkoord, dan start de 

behandelfase. We zullen in deze fase regelmatig evalueren of de behandeling naar wens verloopt of 

bijgesteld moet worden. De duur van het behandeltraject is voor iedereen verschillend, evenals de 

frequentie van de afspraken. 

Einde van de therapie  
Ter afsluiting van het therapieproces houd ik graag een afsluitende behandeling of gesprek, nadat in 

de voorgaande behandeling deze beëindiging van de therapie door jou of door mij is aangekondigd. 

Zo kunnen we samen terugkijken en stilstaan bij het afscheid. 

Privacy  

Jouw privacy is belangrijk. Daarom houd ik me in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, zoals de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op mijn website kun je in de privacyverklaring 

lezen op welke manier ik dit doe. 

Verslaglegging en informatie-uitwisseling  
Voor registratie van jouw gegevens en verslaglegging van de behandelingen, maak ik gebruik van de  

praktijksoftware van Mijn DiAd. Het cliëntendossier mag door jou worden ingezien, met uitzondering 

van mijn persoonlijke aantekeningen en informatie over derden. De Wet Geneeskundige 

Behandelovereenkomst (WGBO) schrijft voor dat ik je cliëntendossier 20 jaar moet bewaren. Op 

verzoek kan het dossier soms eerder vernietigd worden.  

Wanneer haptotherapie op basis van verwijzing plaatsvindt, wordt de verwijzer doorgaans bij 

beëindiging (of eerder indien gewenst) op de hoogte gesteld van het behandeltraject. Dit doe ik 

uitsluitend met jouw toestemming. (Intercollegiaal) overleg met derden en/of informeren van jouw 

huisarts, gebeurt ook alleen met jouw instemming. 

Klachten 
Ondanks dat ik mijn uiterste best doe om zorgvuldig te handelen, kan het voorkomen dat ik een fout 

maak of dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet mee rondlopen, maar meld dit zo snel mogelijk aan 

mij. Zo kunnen we gezamenlijk tot een oplossing te komen.  

Lukt dit niet, dan kun je (gratis) gebruik maken van een klachtenfunctionaris via het NIBIG. Mocht 

bemiddeling ook niet tot een gewenste oplossing lijden, dan kun je een klacht indienen bij de 

onafhankelijke Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG: https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/ 

Algemene voorwaarden 
Op alle behandelingen van Sense & Touch zijn mijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze 

zijn terug te vinden op de website www.senseandtouch.nl/ 
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