
Algemene Voorwaarden 
  
Onderstaande tekst informeert u over mijn werkwijze en geeft u belangrijke informatie over mijn praktijk. 
  
Algemeen 
Ydemdito  is een natuurgeneeskundige praktijk, waar m.b.v. biofotonen therapie het energie systeem van het 
lichaam in optimale conditie wordt gebracht. Het energie systeem in het lichaam stuurt zowel lichamelijke als 
geestelijke processen aan. 
 
Nadat ik met u een aantal afspraken heb gemaakt, stuur ik u een mail met inlog gegevens, zodat u in kan 
loggen in de cliënten administratie van mijn praktijk. Hier kunt u uw persoonlijke gegevens, medische 
voorgeschiedenis, lifestyle en klachten aangeven door het anamnese formulier in te vullen. 

Op basis van deze gegevens kan ik beoordelen of u voor een behandeling in mijn praktijk in aanmerking komt 
en kan ik mij voorbereiden op uw consult. Dit doe ik onder andere door uw gegevens in een tijdlijn te plaatsen, 
zodat voor mij inzichtelijk wordt hoe een en ander mogelijk samenhangt. Ook zal ik het Farmaceutisch Kompas 
raadplegen om zicht te krijgen op de werking en bijwerkingen van de door uw gebruikte medicatie. 

Tijdens uw eerste consult neem ik samen met u het intake formulier door, zodat u mondeling waar nodig nog 
het een en ander kan toelichten. Daarnaast kan het zijn dat ik nog een aantal aanvullende gegevens nodig heb, 
zoals bv. uw lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag, temperatuur en bloedsuiker. Hiervoor heb ik 
meetinstrumenten in mijn praktijk. Afhankelijk van de aard van uw klachten is het ook mogelijk dat ik uw huid, 
littekens, doorbloeding dan wel bewegingsbeperkingen in kaart wil brengen. 

Gedurende het gehele traject (van gemiddeld 6 consulten) verzamel ik uw gegevens in een papieren dossier, dit 
dossier geeft mij de mogelijkheid om uw metingen, reacties op de behandelingen en klachten te monitoren, 
analyseren en evalueren. 

Desgewenst en uitsluitend met u toestemming is het mogelijk dat ik mondeling dan wel schriftelijk overleg met 
uw huisarts of therapeut over uw situatie. 

Naar aanleiding van de metingen en behandeling geef ik leefstijl adviezen op maat aan u mee, die uw lichaam 
zullen ondersteunen bij het herstel. De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van deze adviezen ligt bij uzelf 
en bepaald in belangrijke mate het uiteindelijke effect van de consulten. 
 
Ydemdito registreert de NAW-gegevens van cliënten en de behandelingsgegevens in een digitaal administratie 
dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20 (twintig) jaren bewaard, waarna zij vernietigd worden. 
  
Afspraken 
Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voor het consult kosteloos worden geannuleerd. Na deze termijn, 
worden kosten van het consult in rekening gebracht. 
  
Facturatie 
Per consult wordt voor volwassenen €125 en voor kinderen onder 12 jaar €75 in rekening gebracht, welke 
aansluitend aan het consult, contant dan wel per betaalverzoek wordt voldaan. De kosten zijn inclusief 21% 
btw. Direct aan het eind van het consult ontvangt u de factuur per mail. 
  
Klachten 
Indien u klachten heeft over Ydemdito, verzoek ik u om dit in eerste instantie met mij bespreekbaar te maken. 
Als u dit liever niet met mij bespreekt of als wij er samen niet uitkomen dan is het mogelijk een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij 
onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Daarbij heeft uw therapeut het recht om hiervan op de 
hoogte gesteld te worden. Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door 
u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende 
geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. 



De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de 
partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de 
website van het NIBIG. 

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u 
informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“ 

 
 
Ydemdito heeft een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een 
rechtsbijstandverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Ydemdito is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend 
geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar. 
  
  
TOELICHTING CLIËNTENDOSSIER 
  
Uw privacy 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit 
is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw 
gezondheidstoestand en aantekeningen over de onderwerpen die tijdens een consult zijn besproken. 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. Ik doe mijn 
best om uw privacy te waarborgen. 
  
Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorg dat 
onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb.. 
 
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 mijn afwezigheid. 
• Voor geanonimiseerd 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 cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt aangegeven 
volgens de vereiste 20 jaar bewaard. 
 
Cookie Policy 
De website van Ydemdito maakt zelf geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw 
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze 
servers teruggestuurd worden. Zie voor meer informatie ook mijn privacy beleid op www.ydemdito.nl   
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