Algemene voorwaarden – Aansluitingsvoorwaarden – Doel, streven en gedachtegoed
Project Alternatief - Integraal - Regulier
In dit document vindt u de algemene voorwaarden van project AIR. In
deze algemene voorwaarden geeft project AIR aan onder welke voorwaarden de informatie op de
website https://www.airproject.nl/ wordt aangeboden. Daarnaast wordt hier aangegeven onder
welke voorwaarden aansluiting plaats vindt bij project AIR en het doel, streven en gedachtegoed van
project AIR. Als laatste worden enkele vormen van zorg genoemd die uitgesloten zijn van project AIR.
1. ALGEMENE VOORWAARDEN
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op de website https://www.airproject.nl/ is gratis zoals u deze
informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van project AIR is het delen van informatie niet
toegestaan.
Gegevens
Project AIR streeft naar een zo accuraat mogelijke weergave van informatie op
https://www.airproject.nl/. Voor een gedeelte is deze informatie ook beschikbaar gesteld door
gebruikers van de website die ook zelf een zekere mate van verantwoordelijkheid hebben voor het
invoeren van juiste informatie. Indien er onjuiste informatie is weergegeven op de website, dan
aanvaardt project AIR hiervoor geen aansprakelijkheid.
2. AANSLUITINGSVOORWAARDEN
Elke therapeut of arts van elk discipline en elke branche kan zich aansluiten bij project air zolang deze
voldoet aan de volgende voorwaarden:
- De aangeslotene is lid van of erkend door een door project AIR erkende beroepsorganisatie
of brancheorganisatie
- De aangeslotene is aangesloten op basis van vrije wil en kan ten alle tijden eenzijdig deze
aansluiting opzeggen door het profiel van de website te verwijderen
- Project AIR kan de aansluiting ten alle tijden eenzijdig opzeggen, maar doet dit niet zonder
grondige reden (schenden gedachtegoed bvb)
- Aangeslotene erkend dat aansluiting geen zeggenschap geeft over project AIR
3. DOEL, STREVEN, GEDACHTEGOED
Het doel van project AIR is het creëren van een brug die de afstand tussen Alternatieve zorg,
Integrale zorg en Reguliere zorg verkleint. Project AIR streeft ernaar een netwerk van zorgaanbieders
te zijn, stimuleert communicatie tussen deze zorgaanbieders en maakt voor zorgontvangers een
duidelijk en overzichtelijk aanbod. Project AIR wil, zonder aan te wijzen wat wel of niet juist is, een
totaalbeeld geven van zorgaanbieders in Nederland en buurlanden (lees: België en Duitsland voor
zover grensgebieden betreft en zolang deze ook aan de voorwaarden voldoen).
Project AIR ziet alle zorg als goede zorg. Elke zorgaanbieder heeft een enkel doel: het helpen van
zorgontvangers. Zolang zorg gereguleerd is, voldoet aan voorwaarden zoals gesteld door
professionele beroepsorganisaties en professionaliteit uitstraalt, is volgens project AIR dit enkele
doel het beste te bereiken als de zorg dan ook duidelijk gepresenteerd wordt en in overeenkomst
met elkaar kan bestaan. Zorg: alternatief, integraal of regulier; het staat niet los van elkaar en moet
ook niet zo worden gezien.
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4. UITGESLOTEN ZORGVORMEN
Project AIR zoekt geen aansluiting met therapeuten, artsen of andersoortige zorgaanbieders die
tijdens behandelingen de volgende acties ondernemen en beëindigt onmiddellijk de samenwerking
met de aangeslotene indien deze een van volgende dingen doet.
-

-

-

-

-

De aangeslotene mag in geen enkel geval cliënten ontmoedigen gebruik te maken van
reguliere medische zorg
De cliënt mag zich alleen ontkleden, volledig of gedeeltelijk en als dit ter bevordering is van
Lichaamsgerichte therapie of zorg en als dit is overeengekomen door zowel cliënt als
aangeslotene
Indien de cliënt zich onaangekondigd ontkleedt, moet de aangeslotene de cliënt vriendelijk
doch dwingend vragen zich weer aan te kleden, de cliënt mag zich alleen gedeeltelijk
ontkleden als hier een reden voor is/het de zorg bevordert (en dan alleen bij
Lichaamsgerichte therapie)
De aangesloten mag zich niet volledig ontkleden, gedeeltelijke ontkleding van de
aangeslotene is slechts toegestaan als hier een duidelijk argument voor is
De aangeslotene is ten alle tijden gekleed tijdens de behandelingen en daar om heen
De aangeslotene mag geen erogene zones aanraken van de cliënt tenzij dit ter bevordering is
van de zorg
De cliënt mag geen erogene zones aanraken van de aangeslotene
De aangeslotene mag tijdens de sessie geen gebruiken maken van drogerende middelen
zoals vermeld op lijst 1 en 2 van de Opiumwet (tenzij hier specifiek een wettelijk
goedgekeurde uitzondering voor is, gedoogbeleid telt hierbij niet)
De aangeslotene mag niet onder invloed zijn van drogerende middelen tijdens
behandelingen zoals vermeld op lijst 1 en 2 van de Opiumwet
De cliënt mag alleen gebruik maken of onder invloed zijn van drogerende middelen zoals
vermeld op lijst 1 en 2 van de Opiumwet als dit naar aanleiding is van een diagnose en
uitgeschreven aanraden van een huisarts en er specifiek een uitzondering is gemaakt voor
deze cliënt en dan alleen voor die middelen waar een uitzondering voor is gemaakt
Geen enkele behandelvorm of therapievorm die wordt toegepast mag in strijd zijn met de
Nederlandse wet
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