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BEHANDELOVEREENKOMST 

Ondergetekenden, 

Cliënt (naam) __________________________________________________         m          v 

Geboortedatum ________________________________________________ 

Woonplaats ___________________________________________________ 

Indien cliënt jonger is dan 18 jaar, dient één van de  ouders van de cliënt deze overeenkomst te 

ondertekenen. 

Ouder van cliënt (naam) __________________________________________        m          v 

Geboortedatum _________________________________________________ 

Woonplaats ____________________________________________________ 

en 

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut : Monica van der Lem 

Geboren op 12 maart 1971 te Rotterdam 

Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen : 

Natuurgeneeskunde volgens de 5 Natuurgerichte Principes, deze bestaat uit: 

Behandelvormen die gecombineerd worden: bio-resonantie, druppels en\of - granulen, homeopathie, 

Ultra Moleculaire Frequenties, Dr. Schüssler Celzouten, Orthomoleculaire Geneeskunde, Fytotherapie, 

23andMe Genetisch Profiel Analyse, Nutrigenomics, Enzymtherapie, Bloedgroep dieet & Voedingsadvies, 

Bloesemremedies, Emotional Freedom Techniques (EFT), Energetisch Management. 

Onderzoeksmethoden die gecombineerd worden: Uitgebreide vragenlijst, Epigenetisch testmodel 

ontwikkeld door Monica van der Lem op basis van Nutrigenomics, Genetica en Epigenetica waarbij 



   

     

          

    

      

   

       

         

 

         

         

    

         

              

            

           

       

           

  

            

  

gebruik wordt gemaakt van een autonome reflex test: de zogenaamde VAS = Vasculair (bloedvaten)

Autonoom Signaal, bloed-, urine-, en ontlastingsonderzoek, 23andMe en diverse gene reports.

De behandelingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen 
rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen 
van, en in te stemmen met, de bepalingen (zie onderaan) waaronder de uitvoering van de overeenkomst

zal plaatsvinden. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld te Schiedam d.d. ______________________

Handtekening : Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut, _________________________

Handtekening ; Cliënt, ________________________ (indien cliënt jonger is dan 18 jaar dient een
ouder hieronder te ondertekenen)

Ouder____________________________

Bepalingen betreffende deze behandelovereenkomst :

Lichaam en Energie in Balans / Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut Monica van der Lem

De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC 
beroepscode.

Op het intake-vragenlijstformulier zal worden weergegeven welke klachten de cliënt heeft, wat de wijze 
van behandeling zal zijn en met welke (bezoek)frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Relevante 
wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut Monica van der Lem heeft altijd als doel om in 6 maanden 
behandeltijd, de klachten met 50%, of meer, te verminderen. Indien dit niet gebeurd zal er besproken 
worden of het voortzetting van de behandeling nog nuttig is. Indien de klachten duidelijk verbeteren zal 
ook besproken worden of het voortzetten van de behandeling nog nuttig is. Het aantal consulten in 6

maanden behandeltijd kan variëren van ca. 3 – 6 consulten.

Consulten vinden plaats in de praktijk en of met behulp van Skype, in overleg en overeenstemming met

de cliënt.

De cliënt verplicht zich middels het intake-vragenlijstformulier relevante informatie aan de Paramedisch 
Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. 



De cliënt kiest zelf, uit vrije wil, voor de behandeling en maakt deze keuze met een goede psychische 

gezondheid. 

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) 

De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te 

verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. 

De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de 

cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard 

dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden). 

De Paramedisch Natuurgeneeskundig 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 Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te 

hebben. 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde geschieden. 

Indien de cliënt 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 Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut de 

overeenkomst beëindigt, zal dit voor eigen risico zijn van de cliënt en is de cliënt verplicht een verklaring 

te ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de Paramedisch 

Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek en de behandeling voortijdig heeft 

beëindigd. 

De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder 

vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij 

de overeenkomst voortzet. 

De Paramedisch Natuurgeneeskundig 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 is uitsluitend contant per consult. 

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van 

de BATC : tel = 0493 670 612 en/of info@batc.nl 

Bij het ondertekenen van deze behandelovereenkomst gaat u, conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), akkoord met onze privacyverklaring en algemene voorwaarden. Deze kunt 

u vinden op de website www.lichaamenenergieinbalans.nl 

Lichaam en Energie in Balans voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
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