
 

Toestemming behandeling van minderjarige kinderen 
 
Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. 
Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor 
kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, waarbij het kind het laatste woord heeft. 
Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling 
wordt beëindigd. 
 
Lever s.v.p. onderstaand formulier ondertekend bij mij in (het formulier mag ook gescand worden en per email 
aan mij verstuurd worden). Hiermee geeft u / geef je toestemming tot behandeling bij Praktijk voor 
huidverbetering, Bianca Buijs en gaat u akkoord met de praktijkregels (zie achterzijde van dit formulier). 
 
Naam kind:            
 
Geboortedatum kind:           
 
 
Ondergetekenden geven toestemming voor behandeling: 
 
Naam moeder / verzorger / voogd:         
 
Datum:             
 
Plaats:             
 
 
 
 
Handtekening:            
 
 
 
Naam vader / verzorger / voogd:         
 
Datum:             
 
Plaats:             
 
 
 
 
Handtekening:            
 
 
Jongere (12 jaar en ouder) geeft zelf toestemming: 
 
Datum:             
 
Plaats:             
 
 
 
 
Handtekening:            



 
MBOG orthomoleculair therapeut : Bianca Buijs, Praktijk voor huidverbetering 
Zadelmakerstraat 44, 1991 JE Velserbroek. T: 0618947255 
Kwalificatiecode MBOG: 9016 - Licentienummer MBOG: 1325 TL 

 
Bepalingen: 

• De therapeut is gehouden te handelen conform de MBOG en de wettelijke regelgeving. De rechten en 
plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een belangrijk onderdeel is het privacy 
reglement volgens de AVG, zie website: Privacyverklaring 

• De therapeut houdt een cliëntendossier bij waarin persoons- en gezondheid gegevens worden 
vastgelegd. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wet 
(WGBO) 20 jaar bewaard. 

• Cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut 
te verstrekken. Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 

• Cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de 
kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle 
fasen van de behandeling. 

• De cliënt geeft toestemming aan de waarnemer van PvH tot inzage van zijn/haar dossier.  

• De cliënt is op de hoogte van de tariefstelling zoals vermeld op de website: Klik hier. 

• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, 
indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

• De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. 

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de 
hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze 
eenzijdig beëindigen. 

• Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op 
verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het 
advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft 
beëindigd. 

• De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, 
indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De 
therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een 
overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 

• Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, of kan per consult 
overgemaakt worden. Cliënt ontvangt een declaratienota. 

• Volgens de wettelijke bepalingen is PvH aangesloten bij een onafhankelijke klachtenbemiddelaar 

(KAB). Je kunt deze inschakelen via de MBOG (https://www.mbog.nl/). MBOG onafhankelijke 

klachtenfunctionaris: Mevr. Noortmans en Mevr. Middelkoop-Huiskens. In eerste instantie wordt 

echter verzocht om de klacht eerst te bespreken met de therapeut. Voor uitgebreide info voor de 

routing: klik hier. 

• De door Praktijk voor huidverbetering aangeboden behandelvormen zijn niet bedoeld om medische 
diagnoses te stellen of ziektes te genezen. Zij zijn bedoeld als complementair, dus naast de reguliere 
gezondheidszorg. Bij twijfel of een behandelvorm geschikt is, wordt geadviseerd om dit te bespreken 
met de behandelend huisarts en/of specialist. 

• Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of 
geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te 
nemen met de huisarts en/of specialist. 

• De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. 
 

https://www.bb-huidverbetering.nl/prijslijst-orthomoleculaire-consulten/
https://www.mbog.nl/
https://www.bb-huidverbetering.nl/wp-content/uploads/Klachtenreglement-MBOG.pdf

