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Praktijkvoorwaarden
Bodhi Ayurveda houdt zich aan de praktijkvoorwaarden zoals de BATC beroepsvereniging die heeft
opgesteld. Hierna is Bodhi Ayurveda de praktijk en Corline Vedder de therapeut.
Privacy
Bodhi Ayurveda houdt een dossier bij van elke patiënt. Je mag je eigen dossier altijd inzien.
Gegevens aan derden worden uiteraard niet verstrekt. Overleg met een behandelend arts/
therapeut is mogelijk, maar alleen als daar mondeling én schriftelijk toestemming voor is verleend.
Indien de therapeut jouw casus of dossier voor intervisie of visitatie wil overleggen, zal dat alleen
geanonimiseerd gebeuren. Dossiers worden 7 jaar na de laatste behandelings/ consult datum
bewaard en daarna vernietigd.
Samenwerking tussen therapeut en patiënt
Het maken van een afspraak gebeurt in overleg. Bij het eerste consult worden je symptomen en
klachten uitgebreid in een anamnese besproken, en benoemen we die klachten waaraan we gaan
werken om die te verhelpen. Dit heten behandeldoelen. Bij elke volgende afspraak wordt getoetst
hoe de stand van zaken is en of het behandeldoel is behaald. Indien deze nog niet is behaald, zal
de behandeling worden voortgezet. Als het behandeldoel bereikt is, dan zijn verdere afspraken
overbodig en stopt de samenwerking, tenzij de patiënt anders wenst.
Zowel de patiënt als de therapeut zijn beiden altijd gelegitimeerd om tussentijds te stoppen met de
behandeling. Indien je voor een afspraak verhinderd bent, meldt dit dan tenminste 24 uur (liever
eerder) voor aanvang van de afspraak, dan kan nog iemand anders blij worden gemaakt met die
open gekomen plaats. Meld je dit op dezelfde dag, dan mag de therapeut de afspraak in rekening
brengen.
De patiënt is verplicht de therapeut alle relevante informatie te verstrekken over zijn gezondheid
en zijn behandeling. Zonder toestemming van de patiënt mag de therapeut geen behandeling
verrichten. De praktijk en therapeut zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De therapeut
heeft volgens de wetgeving een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting. Uiteraard
wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk resultaat, wat binnen de macht van de therapeut ligt.
De therapeut zal de patiënt doorverwijzen naar een arts of andere therapeut wanneer eigen
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behandelingen niet toereikend zijn of aangevuld dienen te worden ter bevordering van de
gezondheid en het welzijn van de patiënt.
Financieel
Actuele prijslijsten kan je vinden op de website van de praktijk en zal vermeld worden als je een
eerste afspraak maakt. Als er een prijswijziging wordt doorgevoerd, zal je daarvan van tevoren per
email, telefonisch of mondeling op de hoogte worden gesteld. Betalingen kan je na afloop van het
consult en/ of behandeling contant doen of (bij voorkeur) per pin transactie of credit card. Je
ontvangt na ontvangst van betaling een declaratie formulier per email. Hiermee kan je bij jouw
zorgverzekeraar (indien je daarvoor aanvullend verzekerd bent) geld terug vragen. Bodhi Ayurveda
is niet verantwoordelijk voor het wel of niet restitueren van geld.
Klachtenafhandeling
Indien je een klacht hebt over de behandeling of de therapeut, meldt dit het liefst eerst bij de
therapeut. Wellicht kan het probleem snel worden opgelost. Daarnaast kan je je ook wenden tot de
beroepsorganisatie (dit is het BATC) of tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.

https://www.batc.nl/
https://www.camcoop.nl/
Belofte
De therapeut heeft de eed van Hippocrates afgelegd en neemt deze zeer serieus. Zij zal er alles
aan doen wat binnen haar macht ligt om jou als patiënt te helpen om gezonder en gelukkiger te
leven met een betere kwaliteit en een hoger welZijn.
Namaste _/|\_
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