Toestemmingsformulier
behandelovereenkomst
Naam:
Geboortedatum:

Via deze verklaring ga ik akkoord met onderstaande:
Ik geef toestemming voor het registreren van mijn gegevens, dit houdt in:
de persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een consult.
De gegevens worden geregistreerd voor het kunnen bieden van een optimale
dieetbehandeling. Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden.
Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Ik heb te allen tijde recht op inzage, correctie, aanvulling of
vernietiging van het dossier.
De declaraties van de consulten (intake en groepsbegeleiding) worden direct bij uw
zorgverzekeraar of via de Ketenzorg in rekening gebracht.
Eén volledige cursus Dieetcoaching per jaar wordt volledig vergoed. Een eventuele tweede
cursus in hetzelfde jaar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering of door u zelf
middels een nota.
Wanneer ik verhinderd ben, meld ik me tenminste 24 uur voor mijn afspraak af. De
behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Ik kan mij afmelden via de mail
info@jdieet.nl en/of via telefoonnummer 06-11841026 (eventueel via de voice-mail).
Door de verwijzing via een arts, geef ik automatisch toestemming voor contact met deze
verwijzer in de vorm van rapportages (begin- en eindrapportage, eventueel een jaarlijkse
rapportage) en overleg (indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is).
Ook geef ik toestemming voor het versturen van een rapportage naar de huisarts, indien een
specialist de verwijzer is.
Ik ga in dit kader ook akkoord met overleg met andere hulpverleners (bv specialist,
praktijkondersteuner, collega-diëtist) indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is.
Ik ben op de hoogte van het feit dat de Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement op
de site van diëtistenpraktijk Jdieet staan en ik hier kennis van kan nemen.

U bent te allen tijde bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.

Datum:
Handtekening (indien jonger dan 16 jaar, ondertekenen door ouder/voogd):

