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Behandelovereenkomst 2019 
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 
dossier. Om aan deze eisen te voldoen is dit huishoudelijk reglement opgesteld. Hierin staan de afspraken die 
gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.  
 

Behandel- en oefenafspraken  
U bent verwezen naar de logopedist. Na een anamnesegesprek zal doorgaans een logopedisch onderzoek 
worden afgenomen. Indien nodig wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Hierin zullen 
behandel- en oefenafspraken worden opgenomen. De logopedist geeft een  behandeling die bestaat uit 
een zitting van 30 minuten bestaande uit directe en indirecte behandeling.  

 Directe behandeling  is bepaalde tijd waarbij de hulpvrager bij de zorgverlener aanwezig is. 
Hieronder valt indien nodig ook de tijd die de logopedist besteedt aan het ontwerpen en 
eventueel uitvoeren van een communicatiehulpmiddel.   

 Indirecte behandeling is tijd die de zorgverlener besteedt aan onder andere het informeren van 
de verwijzer, overleg met andere teamleden, het registreren van de gegevens enzovoorts. Onder 
indirecte behandeling wordt ook verstaan het adviseren van de omgeving van de hulpvrager in 
het omgaan met de logopedische beperkingen van de hulpvrager. De hulpvrager is hier 
doorgaans niet bij aanwezig. (Uit de logopedische standaarden NVLF) 

 
Betalingsafspraken 
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te 
voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u 
persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Voor niet nagekomen 
afspraken rekenen wij een verzuimtarief van een half uur. Wij kunnen bij niet nagekomen afspraken 
eventueel alternatieve logopedische werkzaamheden voor u of uw kind te verrichten, u mag aangeven 
wat wenselijk is. Hierbij kunt u denken aan het registreren van gegevens (ten behoeve van 
verslaglegging), evalueren met derden  (bijvoorbeeld de leerkracht/intern begeleider) of overleg casus 
met andere teamleden (bijvoorbeeld collega’s/ andere betrokken disciplines). 
 
De facturen van de behandelingen worden via onze Infomedics Factoring in principe altijd 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 reguliere zitting bedraagt in 2019 € 45,00. Voor de tarieven 2019 kunt u de onze 
website raadplegen. Voor vragen of opmerkingen over uw factuur dient u rechtstreeks contact op te 
nemen met Infomedics Factoring via 0900 - 404 94 04.   
 
Informatievoorziening 
In de wachtkamer, op onze website en op onze Facebookpagina wordt u van informatie voorzien. U vindt 
daar de uitgebreide betalingsvoorwaarden, onze tarievenlijst, verdere informatie rondom de facturering 
Infomedics, de *klachtenregeling (beroepsvereniging NVLF) en de verdere praktijkregels. Daarnaast 
attenderen wij u erop dat wij als praktijk deelnemen aan de Nivel zorgregistraties eerstelijn. Informatie 
hierover kunt u vinden in de folder of op de website van Nivel zorgregistraties eerstelijn.*De logopedisten 
willen graag correct omgaan met uw tip of klacht. U neemt tenslotte ook de moeite om ons hiervan op de 
hoogte te stellen. Dat waarderen wij zeer. Hiermee biedt u ons de  mogelijkheid om u alsnog tevreden te 
kunnen stellen. Ook biedt het ons de kans om verder te leren en in het vervolg ons te verbeteren. 
 
 
 



 

Postadres:  Wielkamp 10, 5301 DB Zaltbommel 
Website:     www.spreekatelier.nl  
Mailadres:  info@spreekatelier.nl 
Facebook:  www.facebook.com/spreekatelier   
 
 
 

 
Gebruik en plaatsing beeldmateriaal 
Onze praktijk maakt voor onderzoeks- en therapiedoeleinden gebruik van beeldmateriaal. Mochten wij 
foto's gemaakt hebben die geschikt zijn om te plaatsen op onze website of facebookpagina vragen wij nog 
afzonderlijk toestemming.   
 
Bereikbaarheid / openingstijden 
Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:  
0418-540594 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. 
Om de privacy, kwaliteit en rust tijdens behandelingen te bewaken nemen wij soms de telefoon niet op. 
Wij verzoeken u dan vriendelijk om een bericht achter te laten op de voicemail. U kunt ook per email 
(tijdig) afmelden, u dient hiervoor wel gebruik te maken van het mailadres van uw eigen behandelaar: 
0  gerda.vink@spreekatelier.nl 
0  marijke.de.bruin@spreekatelier.nl 
0  simone.van.bremen@spreekatelier.nl 
0 veerle.van.den.broek@spreekatelier.nl 
0 joyce.van.gent@spreekatelier.nl 
0 naomi.mollema@spreekatelier.nl 
 
Informatie-uitwisseling 
Als 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.  
Om de beste zorg te kunnen leveren kan het wenselijk zijn om informatie uit te wisselen met andere 
betrokkenen. Denk hierbij aan de leerkracht van school of de leidster van de peuterspeelzaal. Hiervoor 
moet u toestemming te verlenen. Dit kunt u doen op het Formulier Basisgegevens. 
 
Aanwezigheid ouders bij de logopedie 
Om de logopedische zorg zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen is het van belang dat de ouders 
minimaal 50% van de behandelingen aanwezig zijn. Hierdoor kan een optimale overdracht en 
samenwerking plaatsvinden. 
 
Continuïteit van de logopedie 
Voor de logopedische zorg is het belangrijk dat de continuïteit gewaarborgd wordt. Daardoor kan het 
voorkomen dat u of uw kind begeleiding krijgt van een collega uit onze praktijk als uw behandelend 
logopedist ziek of met vakantie is. Mocht u of uw kind logopedische begeleiding krijgen op een locatie op 
school, dan kan bij sluiting van de school door bijvoorbeeld vakantie of een studiedag de logopedie 
worden voortgezet op onze hoofdlocatie in Zaltbommel of in overleg op een van onze nevenlocaties in 
Brakel of Nederhemert. Dit wordt tijdig met u gecommuniceerd. 
 
Bewaartermijnen patiëntengegevens 
Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd door de 
praktijkhouders. 
 
Logopedie en de zorgverzekeraar 
De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen 
door uw huisarts, specialist of tandarts. Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico 
(vanaf 18 jaar). In 2019 bedraagt dit eigen risico € 385. 
 


