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VERKLARING (INFORMED CONSENT) 

 

Ondergetekende (volledige naam):       

Geboortedatum:             

Adres:       Postcode en woonplaats:       

Ik (ondergetekende) verklaar dat ik: 

- volledig ben ingelicht over de mogelijkheden die Joyce Koning-Breet bij haar 

werkzaamheden als therapeut kan bieden.  

- op de hoogte ben van de Algemene Voorwaarden van Akasha Coaching.  

- volledig geïnformeerd ben over de kosten van de behandeling, zijnde € 100,= voor 

een consult (healing en/of coaching of vergeving).  

- instem met de doelstelling van de behandeling bepaald tijdens de intake en/of 

vervolg consulten, waarbij ik bewust ben dat het resultaat van de behandeling 

(consulten) onder meer afhankelijk is van mijn eigen inspanning en realiseer dat er 

geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan 

de zijde van Joyce Koning-Breet. 

- antwoord heb gekregen op eventuele vragen, die naar aanleiding van de 

voorgenomen behandeling en doelstelling naar voren zijn gekomen. 

- de vragen, die aan mij zijn gesteld tijdens het kennismakingsgesprek en/of 

intakeconsult, naar waarheid heb beantwoord en alle relevante informatie m.b.t. 

gezondheid, fysieke en emotionele condities (voor zover mij bekend) en 

medicijngebruik heb gegeven en Joyce Koning-Breet bij eventuele toekomstige 

behandelingen op de hoogte zal stellen van aanpassingen of wijzigingen hierin.  

- begrijp dat de behandeling geen vervanging is van medische of psychische 

behandelingen of medicatie en dat het aanbevolen is dat ik mijn primaire behandelaar 

/ (huis)arts consulteer voor mijn fysieke of geestelijke gesteldheid. 

- het recht heb op inzage in mijn dossier, binnen de muren van de praktijk. 

- toestemming geef voor het delen van informatie met derden; huisarts, specialist, 

andere therapeut, ingeval van overdracht en/of doorverwijzing.  

Ten aanzien van elke vorm van energetische behandeling (healing) 

verklaar ik (ondergetekende) dat ik begrijp dat: 

- energetische behandelingen het zelfhelend vermogen ondersteunen en bevorderen en 

bedoelt is om mij te helpen energie blokkades in mijn cellulaire geheugen en 

menselijk energieveld los te laten en in balans te brengen.  

- ik tijdens de behandeling verschillende sensaties zoals tintelingen, warmte of koude, 

lichtheid of duizeligheid, of emotionele ontladingen kan ervaren en dat ik Joyce 

Koning-Breet gedurende en na mijn behandeling zal informeren wanneer sensaties 

oncomfortabel zijn of fysieke of emotionele stress veroorzaken.  

- tijdens energetische behandelingen gebruik gemaakt wordt  van aanraking op een 

consistente en professionele manier en dat ik hierbij volledig aangekleed blijf.  

- een energetische behandelaar geen diagnoses stelt van ziektes of aandoeningen en 

geen medicatie voorschrijft.  

na het lezen van het voorgaande en op basis van alle gekregen informatie, ben 

ik (ondergetekende) tot een weloverwogen besluit gekomen om een 

behandeling cq. behandeltraject te willen ondergaan. 

 

 

Datum:       Handtekening cliënt: __________________________ 

 

 

Datum:       Handtekening therapeut: _______________________ 
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