
 
   

BEHANDELOVEREENKOMST   

Ondergetekende geeft hiermee toestemming tot Mesologische behandeling bij Kras Mesologie en is op de hoogte 
van de algemene voorwaarden die worden benoemd op de website www.krasmesologie.nl.  

Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken, of tot het moment dat de behandeling wordt 
beëindigd met inachtneming van de gestelde bewaartermijn.  

Kras Mesologie handelt volgens de beroepscode, WGBO, Wkkgz en AVG.  

UW PRIVACY (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als Mesoloog, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke 
verplichting opgelegd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Uw dossier bevat informatie en 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 zoals bijvoorbeeld gegevens van een andere zorgverlener of de huisarts. Deze gegevens worden 
alleen opgevraagd nadat u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. 

Als Mesoloog doen we ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat we: 

 Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, 
 ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, 
 een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) hebben, 
 handelen conform richtlijnen WBGO en Wet Persoonsregistratie. 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar 
een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming, 

 het uitwisselen van uw persoonsgegevens aan apotheken of andere leveranciers van supplementen 
wanneer u vraagt aan Kras Mesologie om de geadviseerde supplementen voor u te bestellen, 

 het gebruik voor waarneming door een collega, tijdens afwezigheid, 
 het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, 
 de financiële administratie, zodat onze administrateur of wijzelf een factuur kunnen opstellen. 

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan informeren we u eerst en vragen uw 
expliciete toestemming. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar 
bewaard.   

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

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 klantnummer en/of uw geboortedatum, 
 De datum van de behandeling en declaratienummer, 
 Een korte omschrijving van de behandeling, 
 De kosten van het consult 

Bij het tekenen van dit document geeft u ons tevens toestemming om gegevens zoals bv. een nota of andere 
informatie te versturen per mail. 

Naam: 

Geboortedatum: 

Handtekening:            


