Locatie Oosterhout
PMC Bosstraat
Bosstraat 31, 4901 ED Oosterhout
 06-19404136
Juzt, MKD Oosterhout
Kevelaar 4, 4907 KW Oosterhout
 0162-438867
Locatie Raamsdonksveer
Centrum voor Fysiotherapie van Beek & Bloemsaat
Collegeweg 2C, 4942 VD Raamsdonksveer
 0162-438867
Locatie Made
Fysiotherapie Praktijk Donckers
Lucia Eijckenstraat 78, 4921 AN Made
 0162-438867

Behandelovereenkomst

Postadres
 Drevelhof 12, 4902DA Oosterhout
 06-19404136 of 0162-438867
 info@logopediebijons.nl
www.logopediebijons.nl

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) 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.
Vergoeding logopedie vanuit basisverzekering
De logopedist heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De behandelingen worden
volledig vergoed vanuit het basispakket zorgverzekeringen. De logopedist declareert de
behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Behandelafspraken
De behandeling vindt plaats in de praktijk, maar kan ook (op indicatie) aan huis plaatsvinden met
een frequentie van 1 of 2 keer per week. Een reguliere behandeling duurt 30 minuten. Een
behandeling voor preverbale logopedie duurt 60 minuten. Dit is inclusief de tijd nodig voor overleg
met ouders/verzorgers en registratie. De behandeldoelen zullen na logopedisch onderzoek met u
worden besproken en worden vastgelegd. Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met
goed resultaat af te ronden is van meerdere factoren afhankelijk en zal per behandeldoel worden
ingeschat. Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt van u een actieve
deelname en opvolging van adviezen verwacht. Indien uw kind oefeningen of opdrachten krijgt,
dienen deze wekelijks gedaan en meegenomen te worden naar de behandeling. Samen met de
logopedist bent u verantwoordelijk voor het resultaat van de behandeling.
Verhindering
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van
te voren te worden afgezegd. Bij ziekte kunt u zich op de dag van de afspraak voor 9.00 uur ’s
ochtends afmelden door een berichtje te sturen via whatsapp of sms. Te laat afgezegde
behandelingen of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De
logopedist is dan genoodzaakt de behandelkosten bij u persoonlijk in rekening te brengen. Het tarief
voor de niet nagekomen afspraken en de betalingsvoorwaarden kunt u nalezen op de website.
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Bereikbaarheid/openingstijden
Voor het maken en/of afzeggen van afspraken is de praktijk elke werkdag van 8.00 tot 18.00 uur
bereikbaar via telefoonnummer: 06-19404136. Tijdens behandelingen of andere bezigheden heeft
de logopedist echter geen gelegenheid om de telefoon aan te nemen. Bij geen gehoor wordt u
verzocht een berichtje te sturen via whatsapp of sms. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Uitwisseling van cliëntgegevens
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. Volgens de Wet Persoonsregistraties heeft de logopedist uw toestemming nodig om
mondeling en/of schriftelijk informatie en gegevens uit te wisselen met andere deskundigen en
directe betrokkenen anders dan uw verwijzer. Dit gebeurd alleen met het doel om de logopedische
begeleiding en behandeling van uw kind zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.
Bewaartermijn cliëntgegevens
De cliëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard, nadat uw kind 18 jaar is geworden. Na deze
15 jaar worden de cliëntgegevens vernietigd door de praktijkhoudster.
Privacyreglement
Het privacyreglement van de praktijk staat vermeld op de website en ligt ter inzage in de
wachtruimte van de praktijk. Eventuele audio- en/of video-opname worden alleen voor
behandeldoeleinden gebruikt.
Cliënttevredenheid
Om ook in de toekomst in aanmerking te komen voor een overeenkomst met de zorgverzekeraar is
de logopedist verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van een
cliënttevredenheidsonderzoek (PREM). Doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van de
behandeling en de veiligheid van de cliënt te waarborgen. Na afloop van de behandeling ontvangt u
per email een enquête van een extern onderzoeksbureau. Aan u het vriendelijk doch dringend
verzoek om deze enquête in te vullen en binnen de gestelde termijn te retourneren. De gegevens
worden anoniem verwerkt.
Wanneer er veranderingen zijn zoals wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, huisarts en
verzekering stelt u de logopedist daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.
Door ondertekening verklaart u met al het bovenstaande akkoord te gaan.
Plaats:……………………………………………….……………………

Datum:………………………………………………

Naam ouders/verzorgers van de cliënt:……………………………………………………………………………………………….
Handtekening(en) ouders/verzorgers cliënt:

Emailadres:..............................................................................................................................................
Naam logopedist/praktijkhoudster: Lidwine Schoonhoff- de van der Schueren, Logopedie Bij Ons.
Het origineel van deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard en een kopie van het originele exemplaar is voor uzelf.
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