Intake Therapeutische Counseling
Naam + Voornaam
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres

Jouw antwoord op onderstaande vragen geeft ons zicht op essentiële informatie om van start
te kunnen gaan in een veilige en klantgerichte setting. Je mag hier beknopt antwoorden. Geef
het graag aan wanneer je je antwoorden liever in een persoonlijk gesprek verder toelicht. We
garanderen een uiterst vertrouwelijke behandeling van de aangeleverde informatie en zullen
deze informatie enkel bijhouden voor de duurtijd van de consultaties.
Gebruik je momenteel medicatie op voorschrift? Zoja, welke?

Heb of had je in het recente verleden te maken met een verslavingsproblematiek? Zoja, licht
indien mogelijk toe en geef aan of je momenteel al dan niet in behandeling bent hiervoor.
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Werd je recent of in het verleden behandeld door een psychiater of psychotherapeut? Zoja,
geef periode aan + korte omschrijving van de aard, duurtijd en reden van de behandeling.

Werd je in het verleden gehospitaliseerd wegens een ongeval / chirurgische en/of medische
ingrepen? Zoja, geef periode aan + korte omschrijving.
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Werd je in het verleden gehospitaliseerd wegens psychiatrische aandoeningen? Zoja, geef
periode aan + korte omschrijving.

Geef hier andere relevante medische / fysieke / psychische condities aan.
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Andere relevante informatie die ons kan helpen je te ondersteunen tijdens de consultaties?

Geef hier contactgegevens van een behandelend geneesheer, therapeut of ander(e)
betrokken perso(o)n(en) die we kunnen contacteren in geval van nood.

☐ Ik heb de algemene voorwaarden en het privacybeleid op de laatste bladzijde van dit
document gelezen en ga hiermee akkoord.
☐ Je mag me via e-mail op de hoogte houden van nieuws en updates.
☐ Je mag me via SMS of Whatsapp contacteren over mijn specifieke activiteit
☐ Ik verbind mij er toe om – in het belang van mijn fysieke en psychische gezondheid - de
informatie te delen die relevant is, hetzij hierboven in dit formulier, hetzij in een persoonlijk
gesprek. Alle versterkte informatie wordt uiterst discreet en vertrouwelijk behandeld en dient er
enkel toe jouw traject op maat en met de best mogelijke zorg te laten verlopen.
☐ Ik wens graag een persoonlijk gesprek over de gevraagde informatie voor aanvang van mijn
traject.

HANDTEKENING + DATUM

Klik of tik om tekst in te voeren.
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Algemene voorwaarden en privacybeleid
-

-

-

-

-

Gezondheidsadvies: We vinden het uiterst belangrijk om transparant te zijn over onze aanpak, wat
we wel of niet voor je kunnen doen. We nodigen je uit om al jouw twijfels of vragen te uiten, het is je
recht om goed geinformeerd te zijn zodat je de juiste beslissingen kan nemen in het belang van jouw
gezondheid. Indien je momenteel fysiek gekwetst bent, behandeld wordt voor (posttraumatische)
stress, psychische aandoeningen of bij het voorkomen van eender welke andere relevante fysieke of
mentale conditie, ben je bereid ons steeds in te lichten. Ga in overleg met je behandelend
geneesheer of therapeut alvorens de lessen/consultaties aan te vangen. De lessen en consultaties
zijn niet bedoeld om noodzakelijke medische hulp te vervangen, en vormen een aanvulling ter
preventie en de verbreding van je beschikbare middelen tot (zelf)zorg, fysieke gezondheid en
mentale weerbaarheid. Respecteer jezelf, je eigen lichaam en je grenzen. Wanneer je niet zeker bent
of gesuggereerde oefeningen voor jou geschikt zijn, of je hebt vragen over de juiste uitvoering ervan
of over mogelijke aanpassingen, raadpleeg dan steeds de docent. Raadpleeg onmiddellijk een arts
bij het voorkomen van pijn of andere medische problemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen en evenmin aansprakelijk voor lichamelijke of psychische letsels die al dan
niet oorzakelijk verbonden zijn met het uitvoeren van de bewegingen, gesuggereerde oefeningen en
activiteiten tijdens de lessen of consultaties.
Wederzijds respect voor mekaar, respect voor materialen en het bijdragen aan en aanhouden van
een serene stilte voor, tijdens en na de activiteiten is uitermate belangrijk zodat onze activiteiten
steeds voor iedereen op een aangename en verwelkomende manier kunnen plaatsvinden. Stilte biedt
je ruimte om tot rust te komen en vormt de basis tot verhoogde bewustwording van jezelf.
Betalingen gebeuren zonder uitzondering voor aanvang van de activiteit. Bij het boeken van
workshops en opleidingen is een volledige terugbetaling mogelijk indien je minstens 14
kalenderdagen op voorhand via e-mail verwittigt over je afwezigheid. Bij laattijdig verwittigen kan er
steeds een annulatiekost worden aangerekend. Bij afwezigheid zonder verwittiging of het slechts
verwittigen na aanvang van de activiteit wordt de volledige betaalsom aangerekend. Uitzonderingen
worden toegestaan bij ernstige overmacht, aangetoond met een formeel attest of bewijs.
Alle activiteiten beginnen stipt op tijd. Gelieve steeds minimum 5 minuten voor aanvang aanwezig
te zijn zodat je rustig je plaats kan innemen.
Materiaal en benodigdheden: Alle ter beschikking gestelde materialen blijven, tenzij uitdrukkelijk
vermeld, eigendom van NIELS•ON.
Gegevensbescherming: Door je in te schrijven bij NIELS•ON geef je informatie door die toelaat jou
als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking
en als jij daar toestemming voor geeft. Je persoonsgegevens worden verwerkt conform de
bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als
General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Je kan steeds verzoeken om je gegevens uit onze
databank te verwijderen door een e-mail te sturen naar niels.on@telenet.be.
COVID 19: Alle maatregelen, genomen door de overheid in het kader van het voorkomen van de
verdere verspreiding van het Corona virus, zijn van toepassing. Denk aan basis handhygiëne. Gebruik
zoveel mogelijk eigen materiaal. Houd steeds 1,5 m afstand van de docent en eventuele andere
deelnemers. Er wordt voldoende plaats voorzien zodat een veilige afstand steeds gegarandeerd kan
worden.
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