Disclaimer
Bij Zicht op Voeding is geen arts of medicus werkzaam. De plaats van een medische
professionals of zorgprofessionals zal niet worden ingenomen. Zicht op Voeding zal
geen medische diagnose stellen. Een diëtistische diagnose kan wel gesteld worden.
U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te
richten tot een medische professional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische
zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken
zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of
psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt
geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.
Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen een uitstekende
aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.
In het geval dat Zicht op Voeding u het gebruik van (voedings)supplementen adviseert,
betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de
gebruiksaanwijzing goed te lezen, een eventuele zwangerschap en het gebruik van
andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te
zijn voor bijwerkingen.
Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door Zicht op
Voeding te geven voedingskundige en/of natuurgeneeskundige behandelingen.
Website disclaimer
De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. Zicht op Voeding streeft
ernaar juiste en actuele informatie aan te bieden. De gegevens zijn echter niet
noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig en bijgewerkt. Wijzigingen kunnen zonder
voorafgaande waarschuwing of kennisgeving plaatsvinden.
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of
diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico
van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade
voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van
informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit Zicht op Voeding uit.
Indien u Zicht op Voeding attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk
worden verbeterd.
E-mail disclaimer
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van
een afspraak en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.
Zicht op Voeding kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig garanderen. Door
correspondentie per e-mail zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging, accepteert u dit
risico.

