
Disclaimer 

Ondanks de constante zorg en aandacht die Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord en Warmenhuizen; A. Ligthart 

aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt 

gepubliceerd onvolledig of onjuist is.  

De informatie op www.haarlem-osteopathie.nl , www.osteopathie-warmenhuizen.nl en www.gchaarlem-noord.nl  

wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder 

enige kennisgeving worden aangebracht. 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze websites opgeslagen informatie 

openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Osteopathiepraktijk 

Haarlem-Noord / Warmenhuizen; A. Ligthart  (ook niet via een eigen netwerk). 

Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord / Warmenhuizen; A. Ligthart kan er niet voor instaan dat de informatie op  

voorgenoemde websites geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie 

wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg 

ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

De eigenaar van de websites sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke 

aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bovengenoemde websites, 

het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om 

bovengenoemde websites te kunnen raadplegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haarlem-osteopathie.nl/
http://www.osteopathie-warmenhuizen.nl/
http://www.gchaarlem-noord.nl/


Privacy verklaring 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend osteopaat, een dossier 

aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de 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, 

na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de 

huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, 

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
 
Als uw behandelend osteopaat 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 behandeling 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. 

Deze gegevens in het patiëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt 

vereist 15 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 geboortedatum 
• de datum van de behandeling 
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘osteopathie consult 
• de kosten van het consult 
 

Tarieven Osteopatisch consult: 

Consult                              Euro 86 

Controle consult                Euro 68 (alleen als controle na 3 maanden na laatste behandeling) 

Niet nagekomen afspraak Euro 86 (niet 24 uur voor de behandeling afbellen/mailen) 

 
 

Voor het indienen van een klacht tegen Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord / 
Warmenhuizen: 
U kunt een eventuele klacht, indien u er niet met de behandelend osteopaat uitkomt,  indienen bij het Nederlands 
Register voor Osteopathie (NRO). 


