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Informatie Centrum Leefstijl en Zorg (CLeZ), de obesitaspoli.    

 

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en 

plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele 

belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy recht op inzage 

dossierplicht, geheimhoudingsplicht en goed hulpverlenerschap. 

 

Wij vragen u: 

 De zorgprofessionals duidelijk en volledig te informeren, zodat wij, samen met u, een optimaal 

behandeltraject kunnen inrichten en uitvoeren. 

 Een inspanningsverplichting voor 1 jaar om zo een optimaal resultaat te boeken in dit door de 

zorgverzekeraar vergoede behandeltraject. 

Van de zorgprofessionals mag u verwachten dat: 

 Zij u zo goed mogelijk informeren, behandelen en begeleiden. 

 Privacy regels worden nageleefd. 

 Klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform het klachtenreglement 

van de beroepsgroep. De regeling kan worden opgevraagd bij de vertrouwenspersoon.  

 

2.  Vergoeding 

In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van specialistische ziekenhuishulp. U hoeft geen 

eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Declareren bij uw 

zorgverzekeraar is alleen mogelijk indien er een verwijsbrief van uw huisarts aanwezig is en u de Akte van cessie 

heeft ondertekend voor digitaal declareren. Op basis van de gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico`s kunt u   

gebruik maken van een door de overheid vastgesteld behandelproduct Obesitas.  

 

3. Eigen risico 

Vergoeding van hulp door de internist valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag cliënt eerst zelf 

moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2018 is het verplichte eigen risico 

€385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. U heeft tijdens het 

behandeltraject 3 keer een afspraak met de internist. Het eerste consult, een vervolg consult (4-6 maand) en 

een afsluitend consult. De 3 consulten zijn de basis van het behandelprogramma Obesitas en zijn onmisbaar in 

het medische behandeltraject. Door ondertekening van deze overeenkomst onderschrijft u deze.    

 

4. Wie betaalt de rekening? 

CLeZ heeft (nog) geen contract met zorgverzekeraars. De consulten aan de internist, onder wiens 

verantwoordelijkheid het (groeps)programma wordt uitgevoerd, wordt vergoed door de zorgverzekeraars 

conform de regels van de niet-gecontracteerde zorg. Dat houdt in dat wij de rekening rechtstreeks bij de 

zorgverzekeraar indienen ter vergoeding. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Het niet 

vergoede deel hoeft u NIET te betalen.  

In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische 

Basis GGZ en recht op 3 uur diëtetiek. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel 

onder het eigen risico. Declareren bij uw zorgverzekeraar van de psychologische hulp is alleen mogelijk indien er 

een verwijsbrief van uw huisarts aanwezig is. 

 

NB: Bel tijdig af! 

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een consultatie (internist) of behandeling (diëtetiek, psychologische hulp)  

heeft plaatsgevonden. De cliënt dient tijdig voor de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Indien een cliënt 

verhinderd mocht zijn, dan wel om een andere reden zijn afspraak niet kan nakomen, zal de cliënt dit tenminste 

24 uur tevoren aan de praktijk bekend  maken (schriftelijk, via de mail dan wel telefonisch eventueel door 

inspreken op het antwoordapparaat).  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/rechten-in-de-zorg
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Bij niet nakomen van de afspraak of bij annulering (ook in geval van ziekte) op een kortere termijn dan 24 uur 

voor de afspraak, zal CLeZ de behandeling in rekening brengen. Door cliënt zal z.s.m. na de gemiste afspraak 

een  nieuwe afspraak gemaakt worden om de continuïteit van de behandeling niet in gevaar te brengen. 

 

Privacy 

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw behandelaar, een registratie 

bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Wet 

bescherming persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw behandelaar zorgvuldig met uw gegevens 

om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd: 

 Betrokken professionals hebben uitsluitend toegang tot die gegevens die relevant zijn voor kun 

beroepsuitoefening.  

 Behalve de professionals die u behandelen,  heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de 

algemene, niet medische gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld ook 

administratieve krachten voor het maken van afspraken. Alle personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

 U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.  

 Alleen relevante gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier 

opgeslagen. 

 Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. 

 Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden 

worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 

 

Onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende manieren van beweegbegeleiding. 

CLeZ doet onderzoek naar de effectiviteit van verschillende vormen van beweegbegeleiding. De 

onderzoekspopulatie zal bestaan uit volwassenen met obesitas (BMI ≥30) die door een huisarts of medisch 

specialist verwezen zijn naar het CLeZ. Patiënten die in behandeling worden genomen geven vooraf  

goedkeuring om geanonimiseerde data uit hun EPD te gebruiken voor onderzoek. De data die gebruikt zal 

worden betreft het type interventie en de behaalde resultaten. Deze gegevens worden anoniem en uitsluitend 

voor dit onderzoek gebruikt. Het onderzoek betreft de data van cliënten in 2020 tot beëindiging van het eerste 

behandeljaar. U kunt elk moment zonder opgaaf van redenen de deelname aan het onderzoek beëindigen. 

 

De cliënt is geïnformeerd over (aankruisen):  

 De procedure van de behandeling.  

 Het klachtrecht. 

 Privacy. 

 De inhoud van deze behandelovereenkomst, waarvan exemplaar aan hem/haar is overhandigd. 

 

De cliënt is bekend en gaat akkoord met (aankruisen indien akkoord): 

 Uitwisseling van informatie tussen CLeZ en de huisarts/verwijzer. 

 Deelname aan het onderzoek en verklaart op een duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode 

en doel van het onderzoek. 

Ondergetekende geeft hierbij aan dat alles gelezen is en ter kennisgeving is aangenomen. 
 

Naam:        Geboortedatum:  
 

Naar waarheid ingevuld en voor akkoord met de inhoud van de voorwaarden ondertekend te:  
 

Datum:        Handtekening: 

 


