
Waarnemingsovereenkomst praktijk Stralend aan Zee en praktijk voor Integrale Geneeswijze 
 

De therapeuten Lida Zwarts-Haalebos, orthomoleculair epigenetisch kPNI therapeut van praktijk Stralend aan 

Zee, gevestigd Westerbaan 10 in Noordwijk en  

Franklin W. Haalebos, osteopaat, acupuncturist en orthomoleculair epigenetisch therapeut van praktijk voor 

Integrale Geneeswijze, gevestigd Amaryllislaan 2 in Bennebroek 

zijn met elkaar overeengekomen om in geval van nood, wanneer één van beide onverwacht uitvalt en zijn 

taken rondom de praktijk niet meer uit kan voeren, voor de ander het aanspreekpunt te zijn richting de 

cliënten/patiënten.  

De hoofdtaak is om cliënten/patiënten te informeren en waar nodig cliënten/patiënten van advies te voorzien 

zodat zij voorlopig even door kunnen en hen eventueel te helpen met het voortzetten van hun behandeling 

elders. De taken zijn uiteraard afhankelijk van de situatie en worden, indien mogelijk, vooraf afgestemd door 

de therapeuten.  

Om dit mogelijk te maken is deze waarnemingsovereenkomst met adresgegevens geplaatst op de website van 

praktijk Stralend aan Zee, zodat de overeenkomst inzichtelijk is voor de cliënten/patiënten.  

Beide therapeuten zijn gebonden aan beroepsgeheim en zullen conform de privacy wetgeving omgaan met 

gegevens van cliënten/patiënten. Gegevens worden alleen gedeeld in overleg met de cliënt/patiënt of op diens 

eigen verzoek. 

 
Lida Zwarts-Haalebos      Franklin W. Haalebos 
 
 
1. Waarneming 
Er is een waarnemingsovereenkomst met collega Franklin W. Haalebos gesloten, bij wie u terecht kunt bij 

ziekte of tijdens vakantie van de therapeut Lida Zwarts-Haalebos, te noemen praktijkhouder. Met uw 

toestemming worden gegevens overgedragen. Bij overlijden van de therapeut zal de waarnemer de dossiers in 

beheer nemen. Dit betreft zowel open als gesloten dossiers. De dossiers dienen 20 jaar bewaard te blijven. 

De waarnemer handelt de zaken voor de praktijkhouder af. Hij zal u (of uw nabestaande) laten weten dat de 

praktijk gesloten is vanwege overlijden en benaderen over uw wensen in deze. 

 

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden:  

1. U stemt erin toe dat het dossier overhandigd wordt aan een derde, te weten de waarnemende therapeut. De 

ontvangende therapeut tekent voor ontvangst. U krijgt hier schriftelijk bericht over van de therapeut. Alle 

correspondentie hierover wordt bewaard gedurende het bewaartermijn van het betreffende dossier. 

2. Wilt u dat het dossier vernietigd wordt als het bewaartermijn van 20 jaar nog niet is verstreken, dan kunt u 

hier de waarnemer schriftelijk toestemming toe geven. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van datum 

waarop uw dossier is vernietigd. 

3. U kunt ook aangeven dat u zelf uw dossier wilt hebben en bewaren en niet voor de opdracht kiest. Als uzelf 

het dossier opvraagt, mag er een kopie worden verstrekt met daarop duidelijk zichtbaar: DIT IS EEN KOPIE. Dit 

om te voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht in het dossier. Hierna wordt het origineel vernietigd. 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging. U tekent voor ontvangst van een kopie. 


