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De therapeute, Carine Binnenmarsch, helpt de cliënt om te stoppen met roken d.m.v. 1
laserbehandeling. Hiervoor gebruikt ze de 3-B-laserpen met de Nogier-frequenties op de voeten,
polsen, het aangezicht en de oren.
De cliënt is voorgelicht door de therapeute over het te verwachten effect middels een
voorafgaande mail of telefoongesprek: De behandeling zorgt ervoor dat de
ontwenningsverschijnselen van de rookverslaving tot een minimum worden beperkt, waardoor
het voor de cliënt makkelijker wordt de rookgewoonte te doorbreken.
Dit laatste blijft echter wel de verantwoordelijkheid van de cliënt.
Na de laserbehandeling kan men kiezen voor een voetreflexmassage. Dit heeft tot doel: een
vlugger herstel van het lichaam en het stimuleren van de darmperistaltiek.
(rokers die stoppen, krijgen in de beginperiode vaak problemen met de stoelgang).
Cliënt krijgt een terugkomgarantie van 6 maanden: dit houdt in dat men binnen de 6 maanden 1
keer gratis mag terugkomen voor een laserbehandeling als men in zijn oude rookgewoonte is
hervallen. Heeft men die garantie niet nodig omdat men onmiddellijk van het roken af is, dan kan
de garantiebon na 6 maanden worden ingeleverd voor een gratis voetreflexmassage (als
beloning).
Er zijn geen contra-indicaties, maar in geval van zwangerschap en pacemaker moeten bepaalde
acupunctuurpunten worden overgeslagen. Therapeute vraagt hiernaar voor ze start met laseren.
De therapeute is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving.
De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn vastgelegd in de:
o Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-eenmedische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling
o en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-engeschillen-zorg .
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals verder vermeld op deze site
https://stoprokenzeeland.nl/tarieven/
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Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd,
worden in rekening gebracht.
Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een
zorgverzekeraar.
Als men niet komt opdagen voor een herhalingsbehandeling die niet tenminste 24 uur van te
voren is afgezegd, vervalt de terugkomgarantie of beloningsvoetreflexmassage.
Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot GAT
(geschillencommissie alternatief therapeuten) van de beroepsverenigingen CAT-vergoedbaar of
Complementaire kwaliteitstherapeuten en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht
Complementaire Zorg
De therapeute is gebonden aan de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies en vraagt de websitebezoeker
toestemming daarvoor.
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