
DISCLAIMER 

De behandelaars van Praktijk Acupunctuur zijn geen arts of medicus en zullen nooit een medisch 
advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met 
medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of 
zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U 
dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts 
of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of 
toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.  

Acupunctuur en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op 
reguliere (medische) behandelingen.  

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven  
behandelingen. 

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door 
geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke 
aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband 
houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door 
geïnteresseerden sluit de behandelaars van Praktijk Acupunctuur uit. 

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Praktijk 
Acupunctuur. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan 
zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Acupunctuur.  

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet 
noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Praktijk Acupunctuur kan niet 
instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen 
van het gebruik daarvan. Indien u Praktijk Acupunctuur attendeert op onjuistheden, zullen deze zo 
spoedig mogelijk worden verbeterd. 

Privacyverklaring 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelende therapeut een dossier 
aanlegt. 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.  
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan 
met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang 
hebben tot uw gegevens.  
Wij als uw behandelend therapeut hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  
Wij hebben 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 onze afwezigheid. 
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 



Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat 
wij, of onze administrateur een factuur kunnen opstellen. 
 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, 
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw 
geboortedatum, datum van de behandelingen een korte omschrijving van de behandeling,  
bijvoorbeeld  24104 ‘acupunctuur’. 

 


