Geneeskundige Behandelingsovereenkomst tevens Algemene Voorwaarden
Stichting Diagnostiek- en Behandelcentra Nederland
De ondergetekenden:
1 De stichting Stichting Diagnostiek- en Behandelcentra Nederland (Hierna te noemen: Link2Care
Clinics) gevestigd te Bilthoven rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. Maessen en mede handelend
namens de aan haar kliniek verbonden medisch specialisten die blijkens het patiëntendossier bij de
behandeling van de patiënt betrokken zijn, verder gezamenlijk te noemen: “de kliniek c.s.” en
individueel: “de kliniek” en “de specialist”;
en
De natuurlijke persoon bekend onder de naam vermeld op de e-mail waarmee deze overeenkomst is
toegestuurd en wonende op het in het patiëntendossier vermelde adres, hierna te noemen: “de patiënt”

in aanmerking nemende:
dat de patiënt aan de specialist en aan de kliniek opdraagt bij hem/haar een medische behandeling te
doen plaatsvinden die er op gericht is verbetering te brengen in de lichamelijke toestand van de patiënt,
voorshands vastgesteld in de verwijsbrief die de patiënt aan de kliniek ter beschikking heeft gesteld;
dat partijen het gewenst achten ter uitvoering van deze geneeskundige behandelingsovereenkomst de
wederzijdse rechten en verplichtingen vast te leggen;
zijn overeengekomen als volgt:
Art. 1 Zorgplicht van de specialist en de kliniek
1 De specialist neemt bij zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze geneeskundige behandeling de zorg
van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende
verantwoordelijkheid. Het staat de specialist en/of de kliniek vrij de beoordeling van een scan op te
dragen aan een radioloog werkzaam buiten de kliniek indien de inzet van die radioloog nodig is omdat
de scan complex is of de radioloog een specifieke deskundigheid bezit.
Art. 2 Bekendheid met behandelovereenkomst en algemene voorwaarden
1. De patiënt wordt geacht met deze Geneeskundige behandelingsovereenkomst tevens algemene
voorwaarden te hebben ingestemd als en op het moment dat de patiënt aanwezig is voor zijn of haar
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afspraak bij de kliniek. Deze overeenkomst is voorafgaand aan de afspraak gedeeld met de patiënt en
de patiënt is derhalve bekend met dit document en heeft de gelegenheid gehad vragen te stellen. Door
aan de afspraak gevolg te geven, verklaart de patiënt voldoende te zijn ingelicht.
Art. 3 Inlichtingen- en medewerkingsplicht van de patiënt
1 De patiënt geeft aan de specialist en de kliniek voor zoveel mogelijk en naar beste weten de inlichtingen
die redelijkerwijs nodig zijn ter uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
2 De patiënt verleent zoveel mogelijk medewerking aan onderzoek en behandeling door de adviezen en
voorschriften van de specialist en de kliniek in dit kader op te volgen.
Art. 4 Informatieplicht van de specialist en de kliniek
1 De specialist en de kliniek lichten de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk in over wat
de patiënt redelijkerwijs dient te weten ten aanzien van het noodzakelijke geachte onderzoek en/of
behandeling alsmede de uit te voeren verrichtingen, de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor
de gezondheid van de patiënt, eventuele andere in aanmerking komende methoden van onderzoek en/of
behandeling en de met de verschillende onderzoeken en behandelingen te bereiken resultaten, zodat de
patiënt op basis daarvan zijn/haar toestemming kan geven voor een bepaalde medische ingreep.
2 De specialist en de kliniek zijn bevoegd de patiënt de in lid 1 bedoelde inlichtingen (tijdelijk) te
onthouden voor zover het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt op zou leveren, of
indien de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
Art. 5 Geheimhoudingsplicht van de specialist en de kliniek
1 De specialist en de kliniek zorgen ervoor dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de
patiënt of inzage en afschrift van de bescheiden als bedoeld in art. 7:454 BW worden verstrekt dan met
toestemming van de patiënt.
2 De specialist voert de verrichtingen in het kader van de behandelingsovereenkomst uit buiten de
waarneming van anderen dan de patiënt, tenzij de patiënt ermee heeft ingestemd dat de verrichtingen
kunnen worden waargenomen door anderen.
Art. 6 Toestemming van/namens de patiënt
1 Op grond van de door de specialist en de kliniek volgens art. 4 lid 1 van deze overeenkomst gegeven
informatie verleent de patiënt bij deze aan de specialist en aan de kliniek toestemming om op hem/haar
een medische behandeling toe te passen zoals besproken en aangetekend in het patiëntendossier. De
toestemming strekt zich ook uit over de inschakeling van een radioloog als voorzien in artikel 1, laatste
volzin.
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2 De patiënt kan een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken.
3 Indien tijdens de behandeling blijkt dat een ingrijpender behandeling nodig of wenselijk is, dient de
patiënt daarvoor afzonderlijk toestemming te verlenen. Hij/zij kan bij voorbaat een ander machtigen om
indien de patiënt daartoe zelf niet in staat is, namens hem/haar die toestemming te geven.
4 Op verzoek van de patiënt legt de specialist in ieder geval schriftelijk vast voor welke verrichtingen van
ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.
Art. 7 Medisch dossier
1 De specialist en de kliniek richten een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt,
waarin aantekening wordt gehouden van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de bij
hem/haar uitgevoerde verrichtingen en andere stukken die zulke gegevens bevatten worden opgenomen,
een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.
2 De specialist en de kliniek voegen desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met
betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
3 Het medisch dossier zoals bedoeld in de voorgaande leden wordt door de specialist en de kliniek
bewaard gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het is vervaardigd, of zoveel
langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
4 De specialist en de kliniek verstrekken aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en
afschrift van het medisch dossier en andere hierop betrekking hebbende gegevensdragers, met
uitzondering van persoonlijke werkaantekeningen en voor zover verstrekking niet in strijd is met het
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
5 De specialist en de kliniek vernietigen de door hen bewaarde bescheiden, bedoeld in de voorgaande
leden, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt, tenzij het verzoek
bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is
voor een ander dan de patiënt of een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.
De patiënt is ermee bekend dat de gegevens van de behandeling worden verwerkt door tussenkomst van
Siemens Healthineers. De patiënt geeft daarvoor toestemming. De patiënt kan de toestemming te allen
tijde intrekken. In dat geval zal de kliniek ervoor zorgdragen dat de door Siemens verwerkte gegevens
na overdracht aan de kliniek worden vernietigd.
Art. 8 Centrale aansprakelijkheid van de kliniek
1 De kliniek kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade als gevolg van tekortkomingen bij alle
verrichtingen die (ter uitvoering van deze behandelingsovereenkomst) in de kliniek plaatsvinden.
2 De aansprakelijkheid van de specialist en/of de kliniek kan niet worden beperkt of uitgesloten.
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Art. 9 Betalingsplicht van de patiënt
1 De patiënt draagt zorg voor voldoening van de nota’s voor de aan de geneeskundige behandeling
verbonden kosten.
2. In opdracht van de kliniek c.s. verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die de patiënt
heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving. Infomedics
hanteert de betalingsvoorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden vastgesteld en die te raadplegen zijn op
de website van Infomedics.
Art. 10. Opzegging
1 De patiënt kan te allen tijde de geneeskundige behandelingsovereenkomst opzeggen.
2 De specialist en de kliniek kunnen de behandelingsovereenkomst niet opzeggen, tenzij sprake is van
gewichtige redenen.

Van de totstandkoming van deze overeenkomst is aantekening gemaakt in het patiëntendossier. Die
aantekening blijkt uit het verslag van het eerste overleg tussen de patiënt en de specialist.
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