Voorwaarden en privacy beleid* en behandelovereenkomst voor een consult
hypnotherapie door hypnotherapeut en verpleegkundige: Joke Straathof
Graag uitprinten en ondertekend meenemen naar het consult of scannen en mailen
aan joke@deangstexpert.nl
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Ik begrijp dat ik een sessie bij Joke te allen tijde kan beginnen en beëindigen.
Ik weet dat Joke zich presenteert als gecertificeerd hypnotherapeut. Ik
begrijp dat ze geen arts, psycholoog of psychiater is.
Ik begrijp dat de sessie door Joke geen vervanging is voor medische zorg.
Ik zal mijn eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen
voortzetten en begrijp dat Joke geen advies kan en zal geven ten aanzien
van de inname van of het stoppen met medicijnen.
Joke zal de inhoud van de gehele sessie als vertrouwelijk behandelen.
Ik ben op de hoogte dat de sessie zo nodig volledig vertrouwelijk
opgenomen kan worden.
Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen die de sessie in
diepe ontspanning mij biedt en begrijp dat Joke niet aansprakelijk kan zijn
voor enigerlei negatieve gevolgen, hoe ondenkbaar dan ook, voortvloeiend uit
deze werkwijze.
Ik begrijp dat diepe ontspanning en gefocuste concentratie gebruikt wordt
om positieve ideeën en suggesties in mijn onderbewustzijn te activeren. Ik
begrijp dat ik deze mag accepteren of afwijzen op het moment dat ze mij
gegeven worden. Als ik de suggesties afwijs hebben ze geen effect op mij.
Als ik de positieve suggesties accepteer begrijp ik dat ze me helpen om mijn
doelen te behalen die ik voor mijzelf gezet heb.
Ik geeft toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen. Ik heb het privacy
beleid gelezen zo ook de voorwaarden die op de website vermeld staan.

Ik heb dit formulier gelezen en ga akkoord met de voorwaarden, het privacy beleid
en deze behandelovereenkomst.
Voor- en achternaam ______________________________________
Datum en handtekening ____________________________________

Alle informatie die je verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.
*de rest van de voorwaarden en het privacy beleid zijn te vinden op mijn website
www.deangstexpert.nl

