DISCLAIMER PCGO (2021)

Algemeen
1. De informatie op deze website kan geen vervanging zijn voor bezoek aan de huisarts.
2. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch specialist!
3.Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts
of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie.
Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een
apotheek of arts.
4.Wees voorzichtig met het willekeurig gebruik van supplementen, vitamines, mineralen en kruiden. Vraag
voor toepassingen advies aan een apotheek of
orthomoleculair therapeut. Ondeskundig gebruik van
orthomoleculaire middelen is niet zonder risico op schadelijke lichamelijke en mentale effecten.

Begripsbepaling
Onder PCGO verstaat deze disclaimer een samenstelling van de Onderzoekspraktijk en de gelieerde
therapeutische praktijken

PCGO en gelieerde therapeutische praktijken
1. De Consultatieve Praktijk voor Complementair Geneeskundig Onderzoek (PCGO) is een
uitvoeringsinstituut van de Vereniging “Ars Vitae” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam
onder nummer: 60021276
2. De PCGO-onderzoekspraktijk, het MTTT-systeem en de daaruit voortvloeiende en gelieerde
behandelingsstrategieën richten zich naar de door de Europese Unie opgelegde wetsbepalingen inzake het
complementair geneeskundig handelen, inhoudende
2.1
geen weerstreving van bestaande regulier-ingezette behandelingen
2.2
geen medische claims in de zin van de wetgeving
2.3
volledig respect van de individuele keuzevrijheid van de patiënt.
3.
De verkregen onderzoeksresultaten door middel van het PCGO-MTTT-systeem (zie elders op deze
website) of anderszins dienen als exclusieve basis voor de daaruit voortvloeiende behandelingsstrategieën.
4. Onderzoekingen en behandelingen binnen het PCGO verricht door de zelfstandige, aan het PCGO-gelieerde,
complementair-therapeutische praktijken, richten zich per definitie naar de leden 2 en 3 van deze disclaimer.
5.De Vereniging “Ars Vitae” en haar uitvoerende instanties zijn vrij van verantwoordelijkheid voor het
gebruik door derden van de door PCGO verstrekte informatie via de PCGO-website, Facebook, Instagram en
elke andere informatiedrager.

Individuele verantwoordelijkheid
6. De patiënt is als menselijk individu volledig verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes voor onderzoek en
behandeling en wordt daarin ondersteund voor de onderzoekers.
7.Als de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, zal de patiënt naar de huisarts of een CAM-arts van
haar of zijn keuze worden verwezen.
7.1
De voortzetting van onderzoek en behandeling wordt op dat moment complementair, tenzij de
desbetreffende medicus de relevantie van de gevonden aandoening niet overneemt en de patiënt besluit tot
voortzetting van de PCGO-verrichtingen, dan worden de verrichtingen hervat op basis van de individuele
keuze van de patiënt.
7.2
Besluit de patiënt af te zien van het PCGO-advies tot raadplegen van een arts en wil hij of zij onder
eigen verantwoordelijkheid onderzoek en/of behandeling instellen of voortzetten, dan tekent hij of zij daarvoor
een Verklaring van Eigen Verantwoordelijkheid (VEV) met verschoningsrecht voor PCGO.
8. Alle behandelingen binnen PCGO zijn onveranderbaar non-invasief met uitzondering van afnemen van een
vingerprik voor laboratoriumonderzoek door daartoe bevoegden.

Slotbepaling
Alle door PCGO verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze
informatie kan geen rechten worden ontleend.

