Wetten.
Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn
zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO)
Regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben
op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de
WGBO de privacy van de patiënt, het recht op een second opinion, het inzagerecht van
patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet
zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier
bij te houden.

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. ... De
wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en
laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen
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Therapeuten (C.A.T.)
Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.
Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt. In geen enkel geval worden
behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de
cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt
en honoreert en respecteert deze altijd.
In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën
toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening
heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts
Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve
therapeut als vertrouwelijk behandeld.
Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.

