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P R A K T IJ K R E G E L S

1.0 Algemeen
1.1. De praktijk is aan de buitenkant duidelijk herkenbaar aan het VNT-schild.
1.2. De praktijk is toegankelijk voor alle cliënten. Indien de cliënt vanwege enige handicap

niet in staat is de praktijkruimte te betreden wordt de therapeut geacht zorg te dragen
voor adequate behandelingsmogelijkheden in een andere setting.

1.3. In (de nabijheid van -) de wacht- / behandelkamer dient informatie over de tarieven
aanwezig te zijn.

1.4. In de wachtkamer of behandelkamer dient het VNT-certificaat zichtbaar aanwezig te
zijn.

2.0 Praktijkruimte
2.1 De praktijkruimte is in overeenstemming met de gebruikelijke praktijkvoering.
2.2 In alle ruimtes geldt een rookverbod.
2.3 Het aanwezige vloeroppervlak dient volgens hygiënische maatstaven gereinigd en

onderhouden te kunnen worden.
2.4 In de nabijheid van de behandelkamer moet zich een wastafel bevinden.
2.5 De ruimte biedt de mogelijkheid aan therapeut en cliënt om te zitten.
2.6 Indien gewerkt wordt met instrumentarium (naalden, cups e.d.);

 is de therapeut verplicht te werken met gesteriliseerde wegwerpnaalden en moeten
deze na gebruik in een hiervoor bestemde naaldenbak gedeponeerd worden.

 moeten cups die vanwege de aard van hun materiaal niet kunnen worden
gesteriliseerd, dienen te worden gedesinfecteerd.

Kijk voor actuele normen op de site van www.rivm.nl  → infectieziekten → 
infectieziekten-a-z → standaardmethoden → 3.sterilisatie 

3.0 Wachtkamer
3.1 Bij de praktijkruimte is een wachtkamer voor cliënten aanwezig. Indien de afspraken zó

gepland zijn, dat er geen wachttijden gelden, is de zorgverlener hiervan vrijgesteld.
3.2 De wachtkamer is in overeenstemming met de gebruikelijke praktijkvoering.
3.3 Er dient een geluid- en zichtdichte scheiding te zijn tussen wachtkamer en

praktijkruimte.

4.0 Toilet
4.1 In de onmiddellijke nabijheid van de spreek- / behandelkamer of wachtkamer is een

gemakkelijk bereikbaar toilet aanwezig.
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5.0 Dossiers:
5.1 Een dossier kan zowel in kaartvorm als digitaal worden aangelegd.
5.2 Een cliëntenkaart of digitale opslag bevat minimaal de volgende gegevens:

- naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres,
postcode,woonplaats, telefoonnummer en Burger service nummer (BSN).

- afspraken en verrichtingen ter uitvoering van de behandelingsovereenkomst.
5.3 Een schriftelijk of digitaal cliëntendossier waarin alle gegevens staan met betrekking tot

de behandeling van de cliënt. Hierin staan aantekeningen omtrent de gezondheid van de
cliënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en alle ander gegevens / stukken
die voor een goede hulpverlening noodzakelijk zijn. (artikel 7: 454 B.W).

5.4 Een natuurgeneeskundig therapeut is verplicht om een geneeskundige
behandelingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die hem of haar opdracht geeft
handelingen te verrichten. (zie voorbeeld behandelingsovereenkomst). Deze
behandelingsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk gesloten worden. De VNT-
therapeut neemt bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst de juiste zorg in
acht, handelend conform de zorgvuldigheidsnormen en regelgeving m.b.t.
natuurgeneeskundig therapeuten, zoals neergelegd in de wetgeving, het beroepsprofiel
en de beroepscode voor de natuurgeneeskundig therapeut.

5.5 Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming
vereist van de cliënt. Ingeval van minderjarigheid is (mede) de toestemming vereist van
diens ouders of voogd.

6.0 Cliëntenadministratie:
6.1 Op de cliëntenadministratie is de Wet op de Persoonsregistratie van toepassing.
6.2 De natuurgeneeskundig therapeut is verplicht de cliënt op de hoogte te stellen van het

feit dat er een cliëntenkaart of digitaal cliëntendossier wordt opgesteld waarin gegevens
over de gezondheid worden opgenomen.

6.3 Een cliënt dient op de hoogte gesteld te worden, dat hij/zij - op verzoek- recht heeft op
inzage in en afschrift van zijn of haar cliëntendossier. Voor de verstrekking van het
afschrift van het cliëntendossier mag een redelijke vergoeding in rekening worden
gebracht.

6.4 De natuurgeneeskundig therapeut dient zorg te dragen dat handmatige of digitale
persoonsregistratie beveiligd is tegen zoekraken en tegen onbevoegd gebruik door
derden.

6.5 De natuurgeneeskundig therapeut dient een cliëntendossier minstens vijftien jaar te
bewaren, tenzij de cliënt hem/haar verzoekt om het cliëntendossier te vernietigen.

6.6 De therapeut dient na een dergelijk verzoek de gegevens binnen drie maanden te
vernietigen, tenzij het bescheiden betreft waarvan redelijkerwijze aannemelijk is dat
bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt of wanneer de wet
zich tegen vernietiging verzet.
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7.0 Bereikbaarheid en vervanging
7.1 De natuurgeneeskundig therapeut dient goed bereikbaar te zijn en zorg te dragen voor

de continuïteit van de behandeling. Bij afwezigheid moet duidelijk zijn wanneer en hoe
cliënten weer contact op kunnen nemen met de therapeut.

7.2 De natuurgeneeskundig therapeut zorgt bij langdurige onbereikbaarheid (vakanties, ziekte,
studie etc.), - indien mogelijk -, voor een betrouwbare en deskundige waarnemer.

7.3 De waarnemer wordt geacht zich te houden aan dezelfde - door de VNT gestelde-
kwaliteitsregels als van degene die hij of zij vervangt.

7.4 De waarnemer dient (ongeveer) dezelfde tarieven te hanteren als de waargenomen
therapeut.

8.0 Geneesmiddelen
8.1 De VNT-therapeut verstrekt geen geneesmiddelen vallende onder de Wet op de

Geneesmiddelenvoorziening en is alleen gerechtigd AV-geneesmiddelen (Algemene

Verkoop) te verstrekken als de VNT-therapeut tevens een detailwinkel heeft.

9.0 Beroepsverantwoordelijkheid
9.1 De VNT-therapeut werkt op persoonlijke titel en draagt zelf verantwoordelijkheid voor

zijn/haar daden. Hij/zij laat niemand onder zijn naam werken, tenzij het een stagiaire
betreft. Voor de handelingen van de stagiaire blijft hij/zij als supervisor te allen tijde
verantwoordelijk.

9.2 Een stagiaire, praktijkassistent of medewerker valt niet onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de VNT-therapeut.

9.3 De VNT-therapeut wordt geadviseerd terughoudend, en professioneel, om te gaan met
het behandelen van relaties, zoals familie en vrienden.

9.4 Het door de therapeut op een eigen polis van zorgverzekering declareren van
behandelingen door hem- of haarzelf van zichzelf of van familieleden is uitdrukkelijk
niet toegestaan.
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BEHANDELINGSOVEREENKOMST
model conform de WGBO-normen

Achternaam cliën(e): ................................................................................................................

Voornaam: ................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................

Postcode: ..................................................Woonplaats:..........................................

Telefoon: ................................................................................................................

Geboortedatum: .................................................. Geslacht: O Man O Vrouw

Burgelijke staat: ................................................................................................................

Verzekering: ...................................................Polisnummer:.......................................

Naam huisarts: ...................................................Woonplaats:.........................................

O Geeft u toestemming om informatie in te winnen bij de huisarts en/of verwijzer: O Ja O Nee

O Geeft u toestemming om de huisarts en/of verwijzer te informeren O Ja O Nee

O Gaat u akkoord met de tariefstelling van € ........ O Ja O Nee

O U ontvangt een factuur van................................

O Er zijn in principe....................consulten afgesproken.
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Aard van de problematiek:

O Wat brengt u hier?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Wat is uw hulpvraag, of hoe kunnen wij deze samen formuleren?

O Heeft u last van klachten (fysiek / emotioneel) O Ja O Nee
Zo ja, welke is/zijn dat:..................................................................................................................
Sinds wanneer heeft u last van deze klacht(en):........................................................................................

O Welke artsen heeft u geraadpleegd? O Huisarts O Specialist O Psychiater

O Is er een diagnose gesteld? O Ja O Nee

Zo ja, door wie? O Huisarts O Specialist O Psychiater

O Welke diagnose is er gesteld?....................................................................................................................

O Bent u al eerder in behandeling geweest voor dit probleem? O Ja O Nee

Zo ja, bij wie?.............................................................................................................................................

O Wat is het resultaat van de gevolgde behandelingen tot nu toe?
.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

O Bent u momenteel onder medische / psychologische / psychiatrische behandeling?
O Ja O Nee

Zo ja, bij wie?................................................................................................................................

O Gebruikt u medicijnen? O Ja O Nee
Zo ja, welke?.................................................................................................................................

O Voorgeschreven door: O Huisarts O Specialist O Psychiater

O Welk behandeldoel heeft de behandeling?
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

O Overige informatie die van belang kan zijn voor de behandeling:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

O Alle eventuele, nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier
van de huisarts, zijn voor verantwoordlijkheid van de cliënt(e.
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Datum:.....................................................................................Plaats:.........................................................................

Naam behandelaar:

Naam cliënt(e): Stempel praktijk:
Handtekening:


