Behandelovereenkomst
Logopediepraktijk Jansen
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 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.

Betalingsafspraken
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te
voren worden afgezegd. Mocht u 2 keer zonder afmelding niet aanwezig zijn op de gemaakte
afspraak, is de praktijk genoodzaakt om het behandeltraject te beëindigen.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht en worden niet door
de zorgverzekeraar vergoed.
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 bedraagt 40,53 euro.
Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.
De uitgebreide betalingsvoorwaarden en praktijkregels zijn terug te vinden op de website
www.logopedie-jansen.nl

Bereikbaarheid
Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk bereikbaar:
Praktijk algemeen:

040 24 20 184

info@logopedie-jansen.nl

Miranda:

040 24 20 184

miranda@logopedie-jansen.nl

Anne:

06 10 71 03 92

anne@logopedie-jansen.nl

Chanel:

06 83 66 41 61

chanel@logopedie-jansen.nl

Emma:

06 83 66 56 65

emma@logopedie-jansen.nl

Ellen:

06 22 49 86 27

ellen@logopedie-jansen.nl

Lotte:

06 12 80 14 18

lotte@logopedie-jansen.nl

Ouders als ‘co-therapeut’
Voor het slagen van de behandeling is het noodzakelijk dat één van de ouders of verzorgers minimaal
50% van alle behandelingen aanwezig is. De ouder wordt beschouwd als de contactpersoon voor het
kind en wordt door de logopedist als ‘co-therapeut’ bij de behandeling betrokken, zodat de gemaakte
afspraken en adviezen thuis kunnen worden toegepast.
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. Indien noodzakelijk, zal de logopedist informatie uitwisselen met derden, dit zal altijd in
overleg met de patiënt gebeuren.
Bewaartermijnen patiëntengegevens
Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard.
Na 15 jaar worden de patiëntgegevens 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.
Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).
Nivel Zorgregistraties
Voor het optimaliseren van de gezondheidszorg werkt de praktijk samen met Nivel Zorgregistraties.
Het doel van het Nivel Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheidszorg en het
zorggebruik van de bevolking. Op onze website is hier meer informatie over te lezen www.logopediejansen.nl
Qualiview
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de praktijk en onze logopedisten. Daarom ontvangt u na uw
behandeltraject een e-mail waarin u wordt gevraagd om anoniem een online vragenlijst in te vullen.
Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek.

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de voorwaarden uit de overeenkomst en zal me houden aan de
gemaakte afspraken.
Datum:

…………………………..

Naam:

…………………………..

Plaats:

Eindhoven

Handtekening:

………………………….

