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Praktijk voor logopedie & preverbale logopedie 

 
BEHANDELOVEREENKOMST VAN LOGOPEDIE DRIEBERGEN 
 
WELKOM bij Logopedie Driebergen                                                                                                                           
Op verzoek van uw zorgverzekeraar en om aan de eisen van de WGBO (Wet op de 
Geneeskundige Behandelovereenkomst) te voldoen,  wordt met u als cliënt of ouder/verzorger 
van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Hierin staan afspraken m.b.t. de 
logopedische behandeling en de wijze van vergoeding. U geeft toestemming voor deze 
behandeling door ondertekening van deze overeenkomst. Voor meer informatie: 
www.logopediedriebergen.nl  
 
VERWIJZING                                                                                                                                                
Logopedisten behandelen op verwijzing van huisarts, specialist en tandarts. De verwijzing dient 
binnen 3 maanden in gebruik te worden genomen en is maximaal 1 jaar geldig. De verwijzer 
wordt altijd door ons geïnformeerd.  
 
INTAKE/ ONDERZOEK EN BEHANDELING                                                                                                                   
Er wordt begonnen met een intake en daarna zo nodig het uitvoeren van  onderzoek.  Op basis 
daarvan wordt samen met u een behandeldoel opgesteld. Als op het onderzoek behandeling 
volgt, is het nodig dat er thuis geoefend wordt.                                                                                                            
Wij doen ons best om op tijd te beginnen met de behandeling en op tijd te stoppen. De 
logopedische begeleiding vindt … keer per week plaats, gedurende een half uur, inclusief 
overdracht oefening en administratietijd. 
 
AANWEZIGHEID                                                                                                                                                         
Voor de behandeling van kinderen geldt dat ouders bij de behandeling aanwezig zijn. Bij 
sommige kinderen kunnen we er voor kiezen om ouders te laten wachten in de wachtkamer. Dit 
gaat altijd in overleg met ouders en kind.  
 
BEHANDEL- en OEFEN AFSPRAKEN                                                                                               
De logopedist geeft oefeningen, instructies en/of adviezen mee. In deze vorm van behandeling 
is het nodig dat thuis dagelijks geoefend wordt, op de aangegeven wijze. In de volgende 
behandeling worden de oefeningen en het oefenen thuis geëvalueerd. Wanneer de 
oefeningen/adviezen op structurele basis onvoldoende of niet gedaan worden, kan dit 
aanleiding zijn om de behandeling verder te beëindigen. 
 
AFSPRAKEN EN AFMELDEN                                                                                               
Behandelingen vinden plaats op afspraak en dienen bij verhindering altijd tenminste 24 uur  van 
te voren te worden afgezegd. Afmelden per mail bij uw eigen behandelaar of telefonisch, tel.nr. 
0343-531271, (ook) via de voicemail. U mailt of belt zelf weer voor een nieuwe afspraak. 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 100% van het behandeltarief. 
 

http://www.logopediedriebergen.nl/
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Praktijk voor logopedie & preverbale logopedie 

DECLARATIES                                                                                                                                    
De behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht, de 
basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten op verwijzing. Wel betaalt 
u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico ( vanaf 18 jaar). Maakt u gebruik van 
een restitutiepolis of als blijkt dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf 
verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Aan huis behandeling kan op medische 
indicatie en hiervoor geldt een toeslag. Indien u van zorgverzekeraar verandert, meld dat dan 
z.s.m.   
 
PERSOONSGEGEVENS                                                                                                                     
De praktijk verzamelt gegevens over cliënten.                                                                              
Daarbij houden we ons aan  
-de AVG,   
-Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)( rechten en plichten van u en de 
behandelovereenkomst)                                                                                                                 -
-De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ( Wkkgz).  
                                                                                                                                                       
Wij vragen hiermee uw toestemming voor het opvragen van of geven aan derden ( bijv huisarts, 
specialist, leerkracht) van gegevens tijdens de behandeling. 
Patiënt gegevens worden gedurende 15 jaar bewaard na het 18de levensjaar. Na deze periode 
worden de patiëntgegevens vernietigd door de praktijkhouder. 
 
KLANTERVARING                                                                                                                                
Na afloop van de behandeling kunnen we vragen of u mee wil doen met een klant 
ervaringsonderzoek (PREM). Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per email. 
Uw privacy is goed beschermd. Deelname is volstrekt vrijwillig en als u niet mee wil doen heeft 
dit voor de behandeling geen gevolgen. Mediquest, een onafhankelijk en gecertificeerd 
meetbureau voert het onderzoek uit.  
 
Bij het ondertekenen van deze behandelovereenkomst gaat u ook akkoord met :                                     
* De behandel- en oefenafspraken                                                                                                                           
* De betalingsvoorwaarden                                                                                                                                                             
* De huisregels met de betalingsvoorwaarden en de wetgeving (AVG,WGBO, WKK-GZ, Privacy 
  policy                                                                
* Deelname aan Zorgrespons (klanttevredenheidsonderzoek).                                                                           
* De bewaartermijn van de patiënten gegevens                                                                                                             
* Toestemmingsverklaring informatie-uitwisseling met derden                                                                      
*  Privacy policy (zie website)                                                                                                                                                                                                                            
Worden bovenstaande afspraken niet nagekomen, dan behoudt uw logopedist zich het recht de 
behandeling te beëindigen.  
 
Datum:       Naam client, geboortedatum: 
 
Handtekening client/ouder/verzorgende/partner: 
 


