Siza Nova Me Voorwaarden Zorgverlening MDZ
Inleiding
Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Siza Revalidatie (hierna “Siza Nova
Me”) uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het
volgende:
1. Uw rechten en plichten en die van onze zorgverleners
2. De behandelovereenkomst
3. Zorgkosten en vergoeding

1. Rechten en Plichten
Wanneer u deelneemt aan ons behandelprogramma ontstaat er op grond van de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) automatisch een overeenkomst tussen u als cliënt en Siza Nova Me. Dit is
wettelijk geregeld, dus u hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei
rechten en plichten bij de overeenkomst, waar cliënten en zorgverleners zich aan moeten houden.
1.1 Rechten van cliënten
Informatie
De zorgverlener geeft u duidelijk informatie over uw gezondheidstoestand, het onderzoek, de diagnose en de
behandeling. Hij licht u voor over eventuele risico's van het onderzoek of behandeling en zo nodig over
eventuele andere behandelingsmogelijkheden.
Toestemming medische behandeling
U wordt (na diagnostiek en onderzoek) alleen behandeld met uw toestemming. Nadat u alle informatie heeft
gekregen en begrepen, beslist u zelf of u kiest voor deelname aan het behandelprogramma of dat u van
deelname af ziet. De zorgverlener respecteert uw besluit.
Inzage in het medisch dossier
Siza Nova Me is wettelijk verplicht een medisch dossier bij te houden en dit minimaal 15 jaar te bewaren. Siza
Nova Me gebruikt hiervoor een digitaal patiëntvolgsysteem. U kunt uw dossier altijd zelf bekijken op uw
Persoonlijke Patiënten Portal (PPP), via een beveiligde internetomgeving met inlogcode en wachtwoord.
U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht te vragen om aanvulling, correctie of verwijdering van uw
persoonlijke gegevens. U kunt uw gegevens ook downloaden als een pdf-bestand uit uw dossier.
Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens verwijzen we u naar het privacy beleid en
reglement van Siza Nova Me.
Privacy
Siza Nova Me verwerkt en bewaart uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke
regelgeving (WBP, WBGO en AVG). Alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling zijn op de
hoogte van uw situatie. Zonder uw toestemming mag informatie niet doorgegeven worden aan derden. Uw
huisarts en eventueel ander verwijzend arts ontvangen van ons na diagnostiek, bij evaluatiemomenten en na
afronding van de behandeling een medische rapportage. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor
wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbewaking. Dit gebeurt echter anoniem, zodat de gegevens nooit naar
u zijn te herleiden.
Klachten
Bij Siza Nova Me doen we er alles aan om u optimaal te behandelen. We nemen bovendien alle stappen in uw
behandeling altijd in goed overleg. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over uw
behandeling of het resultaat daarvan. In dat geval kunt u altijd terecht bij onze interne klachtenfunctionaris. Als
u er met onze klachtenfunctionaris om de één of andere reden niet uitkomt, dan kunt u uw klacht samen met
deze functionaris vervolgens voorleggen aan de klachtencommissie en uiteindelijk aan een onafhankelijke
externe geschillencommissie. Deze regeling is conform de eisen die de WKKGZ vanaf 2016 stelt (Wet Kwaliteit,
Klachten en Geschillen Zorg).
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1.2 Plichten van patiënten
Informatieverstrekking
U bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen
en een adequate behandelingen kan geven.
Medewerking
De wet rekent op uw volledige medewerking bij deelname aan de behandeling. U dient de adviezen van de
zorgverlener zo goed mogelijk op te volgen.
Identificatieplicht
Bij instellingen voor medisch specialistische zorg (zoals Siza Nova Me) geldt een identificatieplicht. U moet op
verzoek een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
Privacy medewerkers en overige cliënten
U wordt gevraagd om rechtmatig en behoorlijk om te gaan met de privacy van overige cliënten en onze
medewerkers.
1.3 Rechten van Siza Nova Me
Eigen Deskundigheid
De zorgverlener van Siza Nova Me heeft het recht om eigen beslissingen te nemen op basis van zijn eigen
deskundigheid. De zorgverlener draagt een eigen verantwoordelijkheid en hoeft niet zonder meer te doen wat
een cliënt van hem vraagt.
1.4 Plichten van Siza Nova Me
Zorg
De belangrijkste plicht van de zorgverlener is het verlenen van goede zorg.
Informatie verstrekken
De zorgverlener verstrekt u alle informatie, zoals die onder 1.1 is beschreven.
Geheimhoudingsplicht
Iedere Siza Nova Me medewerker die toegang heeft tot uw persoonsgegevens, heeft een
geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens waarvan deze op grond van van toegang kennis van
heeft genomen. Toegang tot de persoonsgegevens hebben alleen die medewerkers waarvoor het voor het
uitoefenen van hun werkzaamheden noodzakelijk is.
Informatiebeveiliging
Siza Nova Me draagt zorg voor de technische en organisatorische voorwaarden ter beveiliging van de
persoonsgegevens tegen diefstal, verlies, aantasting, verstrekking en onbevoegde kennisneming daarvan.

2. Behandelovereenkomst
2.1 Behandelovereenkomst
Na uitgebreide diagnostiek (onderzoek) en informatie door onze zorgverleners en arts, beslist u zelf of u ingaat
op ons behandelvoorstel en het opgestelde individuele behandelplan. Alle voorgestelde behandelingen vormen
een samenhangend geheel en zijn noodzakelijk om uw behandelprogramma zo succesvol mogelijk te laten
verlopen. Het volgen van slechts een gedeelte van de behandelingen behoort niet tot de mogelijkheden.
Besluit u in te gaan op ons voorstel, dan leggen we de afspraken vast in een Behandelovereenkomst. Zonder
uw ondertekening van de behandelovereenkomst kunnen wij niet starten met de behandeling.

3. Kosten behandeling
3.1 Kosten
Onze Multidisciplinaire zorg valt niet onder de verzekerde zorg. Dat wil zeggen dat de kosten voor de
behandeling of door uzelf of via bijvoorbeeld uw werkgever voldaan dienen te worden. We starten pas met
behandelen als u akkoord heeft gegeven.
3.2 Offerte
Na de diagnostiek ontvangt u van ons een offerte, voordat u besluit of u start met het voorgestelde
behandelprogramma. De offerte geeft duidelijkheid over de totale kosten van de Multidisciplinaire Zorg. We nemen
deze offerte met u door, voordat u besluit of u verder gaat met de behandeling. U weet dus precies waar u aan toe
bent als u instemt met het voorgestelde behandelplan. We starten met uw behandeling als de eigen betaling
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gegarandeerd is. Gaat u na diagnostiek niet door met het behandeltraject, dan zullen wij bij u geen kosten voor de
diagnostiek in rekening brengen.
De offerte is geldig tot 30 dagen na de offertedatum.

3.3 Betalingsverzoek werkgever
Uw werkgever is via de Wet Verbetering Poortwachter een betrokken partij bij uw inzetbaarheid in werk. Hij heeft
daarom baat bij uw deelname aan de Multidisciplinaire Zorg. Indien u dit wilt, kunt u Siza Nova Me vragen om
contact op te nemen met uw werkgever om te bekijken of deze bereid is uw eigen betaling uit de offerte geheel of
gedeeltelijk op zich te nemen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
3.4 Facturatie
Indien u start met de behandeling ontvangt u van ons een factuur. Wij verzoeken u deze factuur binnen 30
dagen aan ons te betalen.
No Show
Indien u niet verschijnt op een geplande afspraak of u meldt zich niet minimaal 24 uur voor uw afspraak af,
kunnen wij de kosten die met de afspraak gemoeid zijn bij u in rekening brengen.
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