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Ondergetekende verklaart hierbij het volgende begrepen en aanvaard te hebben:
1. In deze praktijk worden reguliere en niet-reguliere behandelingen verricht.
2. Met reguliere behandelwijzen wordt in dit standpunt gedoeld op methoden van diagnostiek,
preventie en behandeling die gebaseerd zijn op de kennis, vaardigheden en ervaring die nodig
zijn om de artsentitel te behalen en te behouden, die algemeen door de beroepsgroep worden
aanvaard en deel uitmaken van de professionele standaard.
3. Niet-reguliere behandelwijzen zijn methoden van diagnostiek en behandeling die buiten deze
omschrijving vallen. Deze definitie is conform de Gedragsregel ‘De arts en niet-reguliere
behandelwijzen’ van het KNMG, 2008.
4. Niet reguliere behandelwijzen kunnen in de Praktijk van A. van Dinteren betrekking hebben op:
a. Anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek wordt uitgebreider aangeboden
of verricht dan in de standaard huisartsenpraktijk.
b. Aanpassing van soorten medicatie, frequentie, duur en/of dosering.
c. Verschillende soorten therapie die niet standaard verricht wordt in de huisartsenpraktijk of
in het ziekenhuis. Hiervoor is per therapie aparte informatie beschikbaar.
5. De werkzaamheid van de niet-reguliere behandelingswijzen is in een groot aantal studies
vastgelegd, echter de mate van de werkzaamheid verschilt voor de diverse ziektebeelden. Omdat
de werkzaamheid voor de diverse ziektebeelden wisselt worden de behandelingen niet in de
reguliere geneeskunde toegepast. voor toepassing van deze behandelingen in het ziekenhuis
(dus in het reguliere traject) is het nodig dat er meerdere goed gecontroleerde studies verricht
zijn.
6. De niet reguliere behandelingswijzen moeten gezien worden als aanvulling op reguliere
behandelwijzen en niet als vervanging. Voordat dit behandelingstraject ingegaan wordt, dient
eerst het reguliere behandelingstraject gestart of doorgemaakt te zijn. Indien dit niet het geval is
kan de arts van de praktijk hier vanaf wijken, mits dit beargumenteerd en geregistreerd wordt.

7. U wordt geïnformeerd over de aard, duur, effectiviteit en (neven)effecten van een behandeling.
Indien het om niet-reguliere behandelwijzen gaat, wordt dit onderscheid duidelijk met u
gecommuniceerd en worden ook reguliere alternatieven met u besproken.
8. U wordt altijd gewezen op mogelijke gevaren voor de gezondheidstoestand door inzetten of
uitstel van reguliere of niet-reguliere behandelwijzen.
9. De arts biedt geen behandelwijzen aan die de patiënt schade kunnen berokkenen. Onder schade
wordt verstaan:
a. Directe fysieke schade.
b. Het niet of niet-tijdig inzetten, of afraden van methoden van diagnostiek en behandeling die
binnen de beroepsgroep algemeen zijn aanvaard.
c. Het ontkennen of ontkrachten van op reguliere wijze tot stand gekomen medische
bevindingen betreffende de patiënt (zoals een regulier gestelde diagnose).
d. Het bieden van valse hoop op genezing of verbetering van de klachten.
e. Het geven van onjuiste of incomplete informatie over de werkzaamheid van een
behandeling.
10. Na vermoedelijke diagnosestelling en bespreking over prognose, zullen met betrekking tot de
therapie met u besproken worden: reden en werking van reguliere of niet-reguliere therapie,
bijwerkingen en therapieduur. Indien het om een niet reguliere behandelingswijze gaat wordt
tevens met u besproken: reguliere alternatieven van de therapie (die bijvoorbeeld in het
ziekenhuis aangeboden worden), de voor- en nadelen van de niet reguliere behandeling ten
opzichte van de reguliere behandeling.
11. Bij start van behandeling, zullen de risico’s en bijwerkingen met u besproken worden.
12. U kunt altijd en op elk gewenst moment de behandelingen weigeren of stoppen.
13. In uw dossier zal zorgvuldig aantekening worden gehouden van feiten en overwegingen met
betrekking tot ingezette therapie.
14. Financiële consequenties van het inzetten van diagnostiek en behandeling worden met u
besproken.
15. Veel aangeboden behandelingen worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. U dient
dit zelf na te gaan, en een vergoeding bij de verzekeraar aan te vragen. Behandelingen in de
praktijk van dr. van Dinteren (consulten) dienen per PIN betaald te worden door de patiënt.
16. De praktijk voldoet aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming voor uw
privacy waarbij wij continue actief zijn met uw privacy. Daarvoor is verwerkingsregister aanwezig
En verwerkingsovereenkomst is afgesloten met partijen die persoonsgegevens bewaren. Alle
datalekken worden geregistreerd en gemeld.
17. Daarom wordt hiermee ook uw toestemming gevraagd om uw gegevens te bewaren in een
beveiligd datacenter met SSL verbinding waarbij voldaan is aan de NEN 7510 norm.
18. Ook vraag ik hiermee toestemming om u mails toe sturen met medische adviezen en herinnering
voor afspraken.
19. Al deze data worden alleen gebruikt ten behoeve van uw eigen medische behandeling en verder
nergens anders voor.
20. U behoudt ten allen tijde het inzagerecht op uw persoonlijke gegevens en recht op correctie en
verwijdering van uw gegevens indien u dat wenst. Ook kunt u uw gegevens laten doorsturen ten
behoeven van een andere behandelaar indien u dat mocht wensen.
21. Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze Praktijk A. van Dinteren Complementaire
Geneeskunde
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet (mei 2018) ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond
van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft
degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke
regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te
informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u
medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor
uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden
van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
Wat zijn de plichten van de praktijk?
Praktijk A. van Dinteren Complementaire Geneeskunde is volgens de AVG de verantwoordelijke voor
de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit
voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Welke gegevens verzamelen we van u?
 NAW gegevens
 BSN nummer
 Medische gegevens
Voor welke doel worden uw gegevens verzameld?
 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit
kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 Alle medewerkers binnen Praktijk A. van Dinteren Complementaire Geneeskunde hebben zich
verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling),
tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de volgende rechten:
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor
niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens
naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven.
 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken aan Praktijk A. van Dinteren Complementaire Geneeskunde .Uw
belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk
gemachtigde, of uw curator of mentor).
Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal
vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van
uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door
ons strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde
op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet
Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar.
Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de
aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de
medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene
hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om
de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?
De medewerkers van Praktijk A. van Dinteren Complementaire Geneeskunde hebben de verplichting
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener
voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk
voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd
moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen
vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met
andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens
verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens
Praktijk A. van Dinteren Complementaire Geneeskunde wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk
toestemming heeft gegeven, medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch
specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om
eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en
verstrekkers van medicatie rekening mee houden.
Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe arts voor complementaire / alternatieve/ integrale geneeskunde kiest, kunt u uw
arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met
uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.
Ik heb bovenstaande gegevens begrepen en ga hiermee akkoord.
Datum
Naam patiënt
BSN nummer patiënt
ID patiënt
Handtekening:

