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TOESTEMMINGSVEREISTE
Voor iedere geneeskundige (be)handeling is toestemming van de cliënt vereist. De cliënt
moet dus toestemming geven voor het starten of vervolgen van de behandeling. De
therapeut moet de cliënt dusdanig informeren dat de cliënt in staat is zijn besluit
weloverwogen te nemen. Bij niet-ingrijpende verrichtingen mag de toestemming als
gegeven worden verondersteld.
PRIVACYVERKLARING
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en die ik eventueel en indien nodig, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een
andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
•
•

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik
heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
•

•
•
•

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY in relatie tot uw ZORGNOTA
Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door
zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt
declareren. Deze gegevens omvatten uw:
•
•
•
•
•
•

Naam, adres en woonplaats;
Geboortedatum;
Datum van de behandeling;
Factuurnummer;
Een korte omschrijving van de behandeling; ‘24008’ Behandeling Mesologie of ‘24000’
Behandeling Orthomoleculaire therapie
De kosten van het consult.

TOESTEMMING BIJ MINDERJARIGEN
Bij minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar is toestemming nodig van zowel het kind als de
ouders. Behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar vereist alleen toestemming van de
ouders. Voor beide categorieën geldt dat, wanneer de ouders gescheiden zijn, er
toestemming vereist is van beide of een van beide ouders indien deze laatste ouder is belast
met het ouderlijk gezag. In het laatste geval heeft de ouder die niet belast is met het
ouderlijk gezag recht op algemene informatie van de therapeut.
Voor meer informatie betreffende de behandelovereenkomst verwijs ik naar de “Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)”. Deze kunt u bekijken op de website
https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo.

TOELICHTING
Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden, die per 25 mei 2018 gepaard gaan met de
invoering van de privacy wet (Algemene verordening gegevensbescherming – AVG), zal u
vanaf 23 april 2018 (bij uw eerstvolgende afspraak) eenmalig worden gevraagd om
schriftelijk aan te geven dat uw kennis heeft genomen van de gegevens die voor uw
mesologische behandeling worden opgeslagen en schriftelijk met het opslaan van deze
gegevens in te stemmen. Bij aanvang van uw afspraak heeft u de mogelijkheid om
het toestemmingsformulier digitaal te ondertekenen, zodat uw schriftelijke toestemming
aan uw dossier kan worden toegevoegd.
Uiteraard kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Naam cliënt:
.................................................................
Plaats en datum: Handtekening:

