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Behandelovereenkomst – deel A 
 

 

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van 
de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit 
van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel 
mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, 
toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. 
Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook 
uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. 
 
Behandel- en oefenafspraken 
U / uw kind komt bij de logopedist i.v.m. klachten op het gebied van: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Na logopedisch onderzoek zullen er doelen worden vastgesteld, waarna er afspraken over de 
(eventuele) behandeling kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in 
behandelovereenkomst - deel B. 
 
Behandeling 
Een logopedische behandeling bestaat uit ca. 25 minuten behandeltijd en 5 minuten verwerkingstijd. 
 
Betalingsafspraken (verkort) 
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste dezelfde dag 
vóór 9.00 uur ’s ochtends te worden afgezegd bij ons of bij de receptie. 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 €28,50. 
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. De uitgebreide 
betalingsvoorwaarden zijn bij de logopedist opvraagbaar. 
 
Bereikbaarheid/openingstijden 
Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 
036-5485604 op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Wanneer wij niet aanwezig zijn of de telefoon 
niet kunnen beantwoorden, kunt u een bericht achterlaten bij de receptie. Wij bellen u dan zo 
spoedig mogelijk terug. Daarnaast zijn wij ook per e-mail bereikbaar: info@logomere.nl of kunt u het 
contactformulier invullen op de website www.logomere.nl.   
 
Informatie-uitwisseling met verwijzer en/of huisarts 
Indien u verwezen bent door een arts of professional 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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Uitwisseling gegevens met derden 
Het kan in het belang zijn van de behandeling om gegevens uit te wisselen met andere deskundigen 
en direct betrokkenen. Daarvoor vragen wij hierbij uw toestemming. Dit zal vooraf met u worden 
overlegd. 
 
Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) 
Onze praktijk is direct toegankelijk. U heeft geen verwijsbrief meer nodig van uw huisarts, specialist 
of tandarts. U kunt voor vragen hierover terecht bij uw logopedist. 
 
Bewaartermijnen patiëntgegevens 
Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntgegevens door 
ons vernietigd. 
 
Dekking logopedie basisverzekering 
De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten. Kijk in de polisvoorwaarden 
voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe 
Toegankelijkheid Logopedie (DTL). 
Daarnaast betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). 
 
Wijzigingen 
Mochten er wijzigingen optreden, zoals verhuizing of verandering van verzekering, dan dient u dit 
aan ons door te geven. 
 
 
 
 

Ondertekening 
 
Ik verklaar op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie en afspraken. Tevens geef ik de 
logopedist toestemming om gegevens uit te wisselen met andere deskundigen en direct 
betrokkenen.  
 
 
Plaats: …………………………………………………..…… Zorgverzekeraar: ……………………………………………….. 
 
 
Datum: …………………………………………………….... Polisnummer: ……………………………………………………. 
 
 
Naam cliënt: …………………………………………....…    
 
 
Naam ouder/verzorger: ………………………………      Handtekening: ………………………….......................... 
 
 
Naam logopedist: …………………………………..…..  Handtekening:………………………………………………….. 
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