Behandelovereenkomst
Naam :
Datum :
Om aan de eisen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) te voldoen is
deze behandelovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn
omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.
Algemene behandelinformatie
Na de aanmelding is een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden
de hulpvraag, klachten, voorgeschiedenis en andere relevante informatie besproken. Indien nodig
vindt logopedisch onderzoek of observatie plaats. De resultaten worden met u besproken en
afhankelijk van deze resultaten wordt bekeken of een behandeling nodig is. Mocht een behandeling
nodig zijn, zal een behandelplan met u worden opgesteld om aan de hulpvraag te werken.
Behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van
tevoren worden afgezegd. Bij ziekte kan op de dag van de afspraak voor 8.30 uur ’s ochtends de
behandeling worden afgemeld door het inspreken van de voicemail op het telefoonnummer:
06-41300872.
Te laat of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u
in rekening gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken komt overeen met het tarief dat
door uw zorgverzekeraar is vastgelegd.
Logopedie valt onder de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen
rechtstreeks aan de logopediepraktijk. Mocht echter blijken dat uw kind geen zorgverzekering heeft
dan zullen de gedane logopedische behandelingen bij u gedeclareerd worden door Logopediepraktijk
Savelkoul.
Een verwijsbrief van een arts of specialist is in veel gevallen nodig. Vraag uw logopedist of dit nodig is
voor uw zorgverzekeraar.
Voor iedereen die logopedische zorg ontvangt geldt de identificatieplicht. Dit wil zeggen dat het BSN
wordt gecontroleerd tijdens de eerste afspraak aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Dit
geldt voor alle leeftijden. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl
De verwijzer ontvangt één keer per jaar en/ of aan het eind van de behandeling een schriftelijk
verslag over de behandelingen. Met uw toestemming wordt het verslag ook aan andere directe
betrokkenen gestuurd. Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft u toestemming
om verslagen naar de verwijzer en andere directe betrokkenen te sturen. Eventuele audio- en videoopname worden alleen voor behandeldoeleinden gebruikt.
De kosten voor extra verslaglegging en (op verzoek) overleg voeren met anderen dan ouders worden
in rekening gebracht bij de aanvrager.
Veranderingen zoals wijziging in uw adres, telefoonnummer, huisarts en verzekering dient u zo snel
mogelijk aan de logopedist door te geven.
Aan het eind van het behandeltraject ontvangt u een cliënttevredenheidsenquête om de kwaliteit
van zorg in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uit gevoerd door CTO-logo.

Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard vanaf de leeftijd van 18 jaar. Na deze 15 jaar
worden de patiëntgegevens vernietigd door de praktijkhouder.
Bereikbaarheid
Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur
telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06-41300872. Bij geen gehoor kunt u een bericht
achterlaten op de voicemail. U kunt ook contact opnemen via het volgend e-mailadres:
info@logopediepraktijk-savelkoul.nl
Toestemming voor het uitwisselen van gegevens
Volgens de wet is uw toestemming nodig om mondeling en/of schriftelijk informatie en gegevens uit
te wisselen met andere deskundigen en directe betrokkenen anders dan uw huisarts/verwijzer. Wij
doen dit alleen met het doel om de logopedische begeleiding en behandeling van uw kind zo goed
mogelijk te kunnen laten verlopen. Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft u
toestemming tot het mondeling en schriftelijk contact met derden.
Inzage in het dossier
Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft u toestemming tot inzage in uw
dossier ten behoeve van interne en externe kwaliteitstoetsen.
Klachten
Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te
hebben voor de behandeling van klachten van patiënten – cliënten. Het gaat dan om klachten over
het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), hetgeen nadelige gevolgen heeft voor
de cliënt. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van
de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten
worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden
ingezien.
Door ondertekening verklaart u met al het bovenstaande akkoord te gaan.
Datum: ……………………………………………
Naam cliënt: ……………………………………...
Handtekening(en) ouders/wettelijke vertegenwoordigers:
…………………………………………………………………………………………
Naam logopedist: …………………………………………………………………….
Wij hopen op een prettige samenwerking. Een kopie van deze overeenkomst wordt in het dossier
bewaard en het originele exemplaar is voor uzelf.

