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Afspraak is afspraak 
Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, meldt u 
zich dan uiterlijk 48 uur voor de afspraak telefonisch 
af. Bij te late afzegging wordt de voor u gereser-
veerde tijd geheel in rekening gebracht. 
 
Een afspraak is met uw instemming gemaakt. Er wordt 
tijd gereserveerd voor uw consult. Het is de bedoeling 
om zoveel mogelijk cliënten van kwalitatief goede zorg 
te voorzien. Dus wanneer u uw afspraak om welke 
reden dan ook wilt verzetten of afzeggen, stel mij dan 
uiterlijk 48 uur van te voren hiervan op de hoogte. Dan 
kan in de voor u gereserveerde tijd mogelijk een andere 
cliënt worden ontvangen. 
 
Prognose  
Gun de behandeling de tijd op weg naar herstel. Reken 
er op dat voor de genezing van chronische klachten de 
tijd moet worden genomen. U heeft de klachten immers 
in een aantal jaren opgebouwd. De speciaal voor u 
uitgekozen remedie zet uw genezing in gang via de 
natuurlijke weg door uw geneeskracht te stimuleren. 
Symptomen worden niet onderdrukt. 
 
Over de duur van de behandeling kan de klassiek 
homeopaat u een prognose geven na het eerste consult. 
U heeft recht op informatie en uitleg. Van uw kant is 
openheid, geduld en medewerking gewenst. 
 
Begin en einde behandeling 
We zijn de behandeling in goed overleg begonnen. We 
spreken af dat we het beëindigen ervan ook samen in 
goed overleg doen tijdens een afrondend consult in de 
praktijk.  
 
Consulten  
Gedurende de Coronacrisis vinden consulten in de 
praktijk plaats met in acht neming van deze 
behandelvoorwaarden en de behandelafspraken met als 
doel verspreiding van het COVID-19 virus te 
voorkomen. 
 
Uw juiste gegevens 
Geef mutaties van uw adres, telefoonnummer, 
mailadres en/of zorgverzekering a.u.b. door zodat uw 
gegevens op orde zijn. 
 
Verantwoordelijk 
U bent verantwoordelijk om de, in het kader van de 
behandeling, gegeven adviezen op te volgen. Als 
ouder bent u hiervoor verantwoordelijk voor uw kind. 
Als u gescheiden bent dient u uw ex partner te 
informeren over de behandeling van uw kind(eren) en 
hij/zij dient akkoord te gaan voor kan worden 
behandeld.  
 

Overleg 
Als u vragen heeft over de behandeling neem gerust 
contact op. Bij voorkeur telefonisch tijdens het 
spreekuur. Neem zeker contact op bij acute situaties 
m.n. bij jonge kinderen en ernstige ziektebeelden is dat 
van groot belang. Ook als u, of uw kind, onverhoopt 
andere medicatie moeten gebruiken of als u een 
andere behandeling start. 
 
Privacy en geheimhouding 
Uw persoonlijke en medische gegevens worden 
vastgelegd i.v.m. uw behandeling en worden niet 
gedeeld of ingezien door derden. Tijdens vakanties 
worden uw basisgegevens doorgegeven aan een 
collega klassiek homeopaat die lid is van de NVKH.  
Soms is er in stagiair in de praktijk aanwezig. Als u 
niet wilt dat deze tijdens het consult aanwezig is meldt 
u dat. Het bespreken van casuïstiek met collega’s 
gebeurt anoniem en uitsluitend met (student) klassiek 
homeopaten of gediplomeerd therapeuten. 
 
Andere behandelingen en medicatie 
Stel mij tijdig op de hoogte als u na het eerste consult 
een andere behandeling start of andere medicatie 
gebruikt op voorschrift van een andere behandelaar. 
Meer informatie vindt u op het innamevoorschrift. 
 
Factuur 
De factuur wordt per mail gestuurd. Het bedrag dient 
binnen een maand voldaan te zijn.  

 
Telefonisch spreekuur 
Elke maandag- en woensdagavond tussen 19.30 tot 
20.00 uur via  0345 – 61 61 50. 
E-mail: culemnia.info@12move.nl 
Bij spoed belt u (06) 2 888 345 8. 

 
Weekend 
Mocht er in het weekend dringend homeopathische 
hulpverlening nodig zijn stuur dan een sms-bericht of 
app naar (06) 2888 345 8.  
 
Afwezigheid 
Tijdens mijn vakantie vindt u de gegevens van de 
waarnemend collega op Culemnia.nl en deze hoort u 
via de voicemail.  

 
Ron Wiebolt 

Klassiek homeopaat en Kind-ouder therapeut 
Geregistreerd lid NVK  
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