De website ‘Verder Zonder Stembanden’ (VZS) is een hulpmiddel bij uw dagelijkse zorg
De website bestaat uit een algemeen toegankelijk gedeelte en een besloten, persoonlijk gedeelte.
Het besloten gedeelte is toegankelijk via een inlogcode en een wachtwoord.
De website is een bron van algemene informatie en hulpmiddel bij uw dagelijkse zorg na een
laryngectomie. Raadpleeg bij (lichamelijke) klachten altijd eerst uw eigen arts. De (informatie op de)
website kan nooit een consult of behandeling bij uw arts of andere zorgverlener vervangen.
DISCLAIMER
Niet aansprakelijk voor onjuistheden in de inhoud
De website is ontwikkeld door een expertteam van zorgprofessionals betrokken bij de behandeling
en nazorg van patiënten met strottenhoofdkanker.
De informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud niet
volledig of niet meer actueel is. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele genomen
beslissingen gebaseerd op de inhoud van de website, noch voor enige schade, overlast of ongemak
die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze website.
AUTEURSRECHTEN
Alle patiënten, artsen en zorgverleners die via foto’s en/of ander beeldmateriaal herkenbaar op deze
website voorkomen, hebben schriftelijk toestemming gegeven.
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie en het beeldmateriaal op de
website berusten bij VU medisch centrum. Het is de gebruiker niet toegestaan de informatie en het
beeldmateriaal te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of
gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming.
PRIVACYVERKLARING
De website maakt gebruik van ‘cookies’ en ‘logfiles’ (IP adres, bezochte pagina’s en tijdstip bezoek)
om inzicht te krijgen in uw gebruik en legt verder geen verband met uw identiteit. De verkregen
informatie wordt anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de waarde en
werkzaamheid van dit zelfzorgprogramma en wordt niet gedeeld met derden.
Bij vragen en/of opmerkingen en toestemming voor verder gebruik kunt u contact opnemen met:
S. Biemans, secretariaat project “Leven met kanker”, VUmc, s.biemans@vumc, 020‐4440948

