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Algemeen
De Body-Vital-Check uitslag is geen vervanging voor medische zorg
Body-Vital-Check biedt een test aan waarmee diverse, aan de gezondheid gerelateerde functies,
gemeten kunnen worden. De test wordt uitgevoerd met het Dyna-Vision™ Health en Fitness apparaat,
welke voldoet aan alle medische certificeringen. De uitslagen die door de Body-Vital-Check test™
worden verkregen zijn niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde
(medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten,
spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en
psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming). De informatie die door de test wordt verkregen kan
niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg,
ondersteuning of informatievoorziening en is niet primair bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een
(zelf-) diagnose.
De informatie die door de Body-Vital-Check wordt verkregen is bedoeld als “algemene informatie”
gericht op één individueel persoon. Dit betekent echter niet dat personen die de test hebben
ondergaan, diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie.
In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie verkregen
door de test alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie kan wel dienen als ondersteuning van:
1. het contact tussen de persoon die de test ondergaat (of diens familielid of andere naasten) en
diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
2. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemden ontvangt.
Personen die de test ondergaan worden aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen
tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel
onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.
Personen die de test ondergaan worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg
nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online)
informatie.
Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of
symptomen wordt u geadviseerd direct contact op te nemen met uw eigen (huis)arts of diens
noodnummer.

‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies
In een aantal gevallen bevat de informatie verkregen uit de Body-Vital-Check ‘(zelfzorg) adviezen’.
Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies. De “zelfzorgadviezen” moeten gezien
worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse
medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is
het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch
professionele hulp inroepen.
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Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) geneesmiddelen, betreft het in geen
van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele
medische situatie van de persoon die de Body-Vital-Check ondergaat of heeft ondergaan. Wanneer
informatie wordt gegeven over een geneesmiddel dat volgens recept of vrij verkrijgbaar is, betreft het
doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen.
Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg) geneesmiddelen te allen tijde
aangeraden om:
 de bijsluitertekst van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen;
 zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat
aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd;
 een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of
apotheker/drogist te melden, vóórdat de middelen gebruikt worden;
 waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere
(genees)middelen, alcohol of drugs.

Medische vragen
Omdat de test in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze
medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden
geen e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die
bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van
bepaalde (medische) zorg.

Complicaties
Body-Vital-Check is op generlei wijze verantwoordelijk voor de medische conditie en situatie van de
testpersoon. Indien voor, tijdens of na de test complicaties optreden aangaande de
gezondheidstoestand van de testpersoon is deze test niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de
opgetreden complicaties noch voor de eventuele directe en/of indirecte gevolgen van die complicaties.
Voor gelezen en akkoord
Uw naam:
Datum:
Handtekening: _______________________
Belangrijke noot:

U dient dit formulier gelezen en ondertekend in te leveren bij de persoon die de test afneemt.
Zonder dit formulier kunt u de test niet ondergaan.
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