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Histamine-intolerantie.nl is een bedrijfsactiviteit van Apta Voedingsadvies 
Rotterdam 
 
Aub. dit formulier ondertekenen en voor het intake consult mailen naar 
info@voedingsadviesrotterdam.nl 
 

VEILIGHEIDS OVERWEGINGEN 

● Ik ga hierbij akkoord om Lisa Goudzwaard direct te laten weten als ik 
nieuwe medische diagnoses heb ontvangen of als ik nieuwe medicatie ga 
nemen. 

● Ik ga hierbij akkoord om mijn huisarts of medisch specialist te laten weten 
dat ik voedingssupplementen en/of kruiden gebruik voordat de huisarts 
mij medicatie voorschrijft of voordat ik een chirurgische ingreep onder ga. 

● Ik ga hierbij akkoord dat ik, zonder overleg, geen andere voedings-of 
kruiden supplement neem als aanvulling van Lisa’s behandeling zolang ik 
bij haar in behandeling ben. Ik neem contact op via e-mail om te 
overleggen. 

● Ik ga ook akkoord om Lisa Goudzwaard te laten weten als ik zwanger ben 
of zwanger wil worden. (alleen voor vrouwen) 

● Ik begrijp dat Lisa mij zal vertellen als ik alarmerende symptomen heb 
waarvoor ik naar de huisarts moet voordat ik met Lisa kan werken. 

● Lisa Goudzwaard heeft mijn volledige permissie om contact op te nemen 
met mijn huisarts. 

● Ik ben me ervan bewust dat als Lisa mij dieetadvies geeft en me 
voedingssupplementen adviseert, dat ik deze aanbevelingen voor een 
bepaalde tijd op moet volgen, tenzij zij mij anders adviseert. Ik begrijp dat 
sommige aanbevelingen gevaarlijk kunnen zijn als deze voor onbepaalde 
tijd worden gevolgd. Daarom zal ik voor mijn eigen veiligheid het advies 
niet op de lange termijn volgen tenzij ik een eind consult bij Lisa heb 
geboekt en Lisa een dieet en supplementen voor de lange termijn heeft 
voorgeschreven.  

● Als ik de samenwerking met Lisa besluit  te stoppen en geen eind consult 
boek, kan Lisa niet verantwoordelijk worden gehouden voor als ik het 
advies volg die niet voor de lange termijn was bedoeld. 

● Ons wetenschappelijke kennis wordt overschaduwd door de complexiteit 
van het lichaam, de geest en de ziel. Zelfs als ik als cliënt alle honderden 
laboratoriumtesten zou kunnen aanvragen dan nog kunnen we  geen 
volledig beeld vormen. Ik begrijp daardoor dat de resultaten geen garantie 
zijn en dat het een kwestie van uitproberen is en het geen garantie kan zijn 
voor het verloop van de voedingstherapie. Ik begrijp dat dit betekent dat ik 
me soms slechter dan voorheen voel. Soms ontstaan er negatieve reacties 



op een een dieet en veranderingen in leefstijl en voedingssupplementen, 
dit is een deel van het helingsproces en soms kunnen deze ontstaan 
doordat we niet een compleet beeld hebben van mijn gezondheidsstaat 
en moeten er naar oplossingen gezocht worden naar hoe we op de meest 
effectieve manier mijn gezondheid kunnen ondersteunen. 
 
 

TOEGANG TOT COMPUTER/SOFTWARE EN WERKEN MET DE COMPUTER 

Ik heb toegang tot een computer en zal de formulieren en voedingsdagboeken 
per email versturen in PDF formaat. Hiervoor heb ik Adobe Reader. Als dit niet 
mogelijk is, dan accepteer ik dat Lisa het formulier tijdens het intake consult 
invult en wij hierdoor tijdens het intake consult minder tijd hebben om goed op 
mijn gezondheidsproblemen in te gaan en we hiervoor waarschijnlijk een tweede 
consult nodig hebben. 

 

EMAIL EN TELEFOON ONDERSTEUNING EN MIJN VRAGEN  

● Alleen urgent en nodige korte vragen zijn toegestaan, zoals het bestellen 
van laboratoriumonderzoeken of vragen over hoe de 
laboratoriumonderzoeken werken.  

● Het informeren als een pakket niet is aangekomen of als supplementen 
uitverkocht zijn of als er iets niet duidelijk is in het voedingsplan. 

● Als er een onvoorziene omstandigheden zijn ontstaan waardoor dringende 
veranderingen in het voedingsplan nodig zijn. Of om me 
onderzoeksuitslagen of andere informatie toe te sturen waar Lisa om 
gevraagd heeft. In sommige gevallen kan ik een update doorsturen, maar 
over het algemeen moet ik updates bewaren tot het volgende consult. 

● Ik zal alle mogelijke complicaties doorgeven zodat Lisa aanpassingen kan 
maken. 

● Ik zal de uitdaging aangaan om mij aan het plan te houden (zoals mijn 
leefstijl aanpassen en mijn leven rustiger in te richten) opvolgen.  

● Ik begrijp dat Lisa tussen de consulten door het voedingsplan niet aan zal 
passen tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn. 

TUSSEN DE CONSULTEN DOOR: 

1. Zal ik Lisa niet vragen wat zij vindt van  nieuwe supplementen of 
voedingsproducten zoals eiwit en anti-oxidant poeders die ik zelf wil 
bestellen.. Als ik deze wil gebruiken zal ik de informatie over alle 
ingrediënten opsturen zodat deze in het consult besproken kunnen 
worden.  



2. Ik zal Lisa niet vragen over andere manieren om de gezondheid aan te 
pakken. Als ik zou willen dat Lisa een ander alternatief behandelingen voor 
mijn gezondheid bekijkt, zal ik haar de link van de website sturen op de 
dag van mijn consult en deze bespreken aan het begin van het consult. Ik 
begrijp dat Lisa tijdens het consult tijd zou kunnen hebben om het te 
bekijken en een reactie zal geven tijdens het consult en niet per email.  Ik 
begrijp het ook als Lisa niet altijd de tijd heeft om onderzoeken die ik 
voorstel te bestuderen omdat ze altijd meerdere bronnen informatie 
selecteert om haar onderzoek en voortgaande studie voort te zetten. Ik 
begrijp dat ze snel informatie naast zich neerlegt die niet geen referenties 
hebben naar wetenschappelijk peer-reviewed onderzoek, maar alleen 
afhankelijk is van de mening/kennis van de schrijver. 

3. Ik zal Lisa geen informatie toesturen over de voortgang van andere 
ontwikkelingen waarvoor geen directe reactie vereist is. In plaats daarvan 
maak ik aantekeningen en laat ik dit haar weten in het volgende consult. 

4. Ik neem geen contact op met Lisa om de laboratoriumresultaten uit te 
laten leggen, deze worden tijdens mijn consult uitgelegd. 

5. Als ik onverwachte nadelige reacties krijg op mijn dieet of leefstijl 
veranderingen die niet in het consult of in het uitgeschreven voedingsplan 
zijn beschreven, verwacht ik niet dat Lisa me nieuw advies geeft over hoe 
om te gaan met de symptomen op korte termijn tot in het volgende 
consult en ik begrijp dat het advies betekent dat ik mijn dieet, leefstijl en 
supplement veranderingen terugdraai totdat mijn klachten verminderen. 
Ik ben me bewust dat, in geval van nood, ik medische ondersteuning moet 
zoeken omdat Lisa niet medisch onderlegd is en zij deze eerste hulp nood- 
zorg niet kan geven. 

6. Ik zal mijn voedingsplan goed doorlezen om te zien of mijn vragen al 
beantwoord zijn, voordat ik Lisa een email stuur. 

Ik begrijp dat de datum en tijd voor  het consult per email worden verstuurd en 
dat deze email mijn referentie is tot aan de dag van het consult. 

Ik probeer tijdens het consult alle uitdagingen aan te gaan voor het volgen van 
het voedingsplan aan te pakken en ik zal proberen om de 
laboratoriumonderzoeken binnen het gegeven tijdsbestek uit te voeren. Ik heb 
een agenda (op papier of digitaal) om er zeker van te zijn dat ik het insturen van 
laboratoriumonderzoeken binnen de gegeven tijd kan voltooien. 

 Ik ben akkoord Lisa niet tussen de consulten door te bellen, behalve in geval van 
nood of als zij mij gevraagd heeft te bellen. 

Ik begrijp dat Lisa telefoongesprekken aanbiedt tegen extra kosten (als deze niet 
in het pakket opgenomen zijn) en dat meer bedoeld zijn voor psychologische of 



spirituele ondersteuning om me aan het voedingsplan te kunnen houden dan 
voor meer technische vragen. 

 

BOEKINGS- EN ANNULATIEKOSTEN 

Ik zal de kosten voor het consult een week van te voren overmaken. Als ik een 
pakket afneem zal het bedrag voor het hele pakket een week voor het eerste 
consult voldoen.   

Ik begrijp dat bij annulatie 50% van de consultkosten worden gerestitueerd als ik 
meer dan 24 voor het consult afzeg en dat ik geen restitutie krijg als ik binnen 24 
uur voor het consult afzeg. Uitstel binnen 24 uur wordt gezien als annulatie en ik 
zal het volledige bedrag zal betalen zodat ik een nieuwe afspraak kan boeken. 

 

DIVERSEN 

Elke uitzondering op bovenstaande zijn naar Lisa’s goeddunken. Ik begrijp dat 
Lisa, als ik deze algemene voorwaarden niet respecteer, ervoor kiest om te 
stoppen met mij te werken. 

Ik begrijp dat, als Lisa niet met cliënten aan het werk is, ze druk is met het werken 
aan casussen, onderzoeksuitslagen interpreteert, onderzoek doet, haar kennis 
verbreed, blogs schrijft, voedings- en gezondheidscursussen en programma’s 
ontwikkelt, video’s maakt en lezingen of andere evenementen voorbereid of in 
haar vrije tijd met familie en vrienden doorbrengt. 

Ik begrijp dat de bovenstaande voorwaarden er voor mijn veiligheid zijn en ik sta 
Lisa toe om haar tijd en werk effectief in te delen zodat ze de beste service kan 
geven aan al haar cliënten als ook voor de balans van haar werk en privéleven. 

  

Naam……………………………………………………………………………………….……….. 

Plaats………………………………………………………. Datum……………………….. 

Alstublieft voor aanvang van consult dit formulier ondertekenen en mailen naar 
info@voedingsadviesrotterdam.nl 
Zonder dit formulier kan ik u niet in behandeling nemen. 

mailto:info@voedingsadviesrotterdam.nl

