Praktijk voor logopedie & preverbale logopedie

Behandelovereenkomst van Logopediepraktijk Driebergen
WELKOM bij Logopedie Driebergen
Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als cliënt of ouder/verzorger van een cliënt een
behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling.
Ondergetekenden:
Logopedie Driebergen
Schippersdreef 4
3972VA Driebergen
www.logopediedriebergen.nl

Dependance Gezondheidscentrum de Bosrand
Arnhemsebovenweg 285
3971MH Driebergen

ter ene zijde, en
De heer / mevrouw /ouders /verzorgenden van:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
ter andere zijde,
komen het volgende overeen:
VERWIJZING:
Logopedisten behandelen op verwijzing van huisarts, specialist en tandarts. Een verwijzing is maximaal 1 jaar
geldig.
AANWEZIGHEID:
Wij doen ons best om op tijd te beginnen met de behandeling en op tijd te stoppen.
De nabespreking en uitleg van het huiswerk vinden plaats tijdens de laatste 5 minuten van de behandeling.
Voor de behandeling van kinderen geldt dat ouders bij de behandeling aanwezig zijn. Bij sommige kinderen kunnen
we ervoor kiezen om ouders te laten wachten in de wachtkamer.
BEHANDEL-EN OEFENAFSPRAKEN:
U bent verwezen naar een logopedist i.v.m. klachten op het gebied van ............................
Na onderzoek zijn de volgende (sub)doelen vastgesteld:
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De logopedische begeleiding vindt voorlopig ..... keer per week plaats, gedurende 25 minuten.
Er wordt begonnen met een onderzoek. Hiervoor zijn ongeveer ...sessies nodig.
Als uit het onderzoek behandeling volgt, is het nodig dat er thuis geoefend wordt met als richtlijn .... keer per dag/
week, gedurende ca. ...... min per keer.
Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk
en zal per subdoel worden ingeschat.
Na elke zitting zal een eerste evaluatiegesprek plaatsvinden.
Mocht er een aanpassing nodig zijn van het voorgestelde behandelschema, dan zal dat met u worden besproken.
BETALINGSAFSPRAKEN (verkort):
A. De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering telefonisch tenminste 24 uur van te
voren worden afgezegd op een werkdag op telefoonnummer 0343-531271.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht
en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt NZA tarief.
De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik
van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk
voor het voldoen van de declaraties. Het tarief per zitting en voor een eenmalig onderzoek bedraagt NZA tarief.
Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.
B. In de praktijk kunt u vragen naar de uitgebreide betalingsvoorwaarden.
BEREIKBAARHEID/OPENINGSTIJDEN:
Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0343-531271
Maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag 24 uur.
U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail.
BEWAARTERMIJNEN PATIENTGEGEVENS:
Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door
de praktijkhouder.
DEKKING LOGOPEDIE BASISVERZEKERING:
De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw
huisarts, specialist of tandarts. Deze verwijzing is nodig. Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het
eigen risico (vanaf 18 jaar).
INFORMATIE-UITWISSELING:
Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is
expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet
de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd.
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WBP(Wet bescherming persoonsgegevens)enWGBO(Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst)
De WGBO beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. Deze wet regelt bijvoorbeeld het recht op
informatie over de medische situatie.
De WBP beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt o.a. dat u toestemming moet geven aan uw logopedist om
gegevens op te vragen bij , of door te geven aan derden.
Hieronder hebben we een machtiging opgesteld. Als u hiermee akkoord gaat kunnen wij contact opnemen met
o.a.de (school)arts, de leerkracht/leider/leidster en /of de specialist. De verkregen gegevens zullen vertrouwelijk
worden behandeld.
Machtigt de logopedist WEL/NIET gegevens op te vragen en/of door te sturen aan derden.
Ik verklaar op de hoogte te zijn van de verkorte betalingsvoorwaarden en het behandelplan en zal me houden aan
de gemaakte afspraken t.a.v. oefeningen, teneinde de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
Wanneer ik van verzekering verander, stel ik de logopedist daar direct van op de hoogte. Worden bovenstaande
afspraken niet nagekomen dan behoudt uw logopedist zicht het recht voor de behandeling te beëindigen.
Bij het tekenen van deze behandelovereenkomst gaat u ook akkoord met:
• een verslag aan de verwijzer en/of huisarts
• de betalingsvoorwaarden
• de praktijkregels
• de bewaartermijnen van de patiëntengegevens
• toestemmingsverklaring informatie-uitwisseling met derden

Plaats:

.........................................

Zorgverzekeraar:

.........................................

Datum:

.........................................

Polisnummer:

.........................................

Naam:

.........................................

Handtekening:

.........................................
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