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Behandelovereenkomst 

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. 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 úw 
zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. Indien de patiënt 
minderjarig is dient de overeenkomst ondertekend te worden door ouder of verzorger 

 

Behandelinformatie 

De behandeling zal plaatsvinden in de praktijk met een frequentie van 1 of 2 maal per week. Voor iedere 
behandeling wordt in principe 30 minuten gereserveerd. Hieronder valt  het contact met de logopedist maar 
ook de aantekeningen die de logopedist vastlegt van de behandeling. Wij maken daarom afspraken van 25 
minuten en reserveren 5 minuten voor administratietijd. Van u verwachten we opkomst en actieve 
deelname. Daarnaast moet u rekenen op ongeveer 10 à 15 minuten huiswerk per dag. 

Voor het slagen van de behandeling bij kinderen 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. 

 

Behandeling volgens afspraak en betalingsvoorwaarden 

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering uiterlijk voor 17.00 uur, de dag 
voorafgaand aan de afspraak te worden afgezegd. 

Afmelden kan telefonisch op nummer 0650819404 of op het mobiele nummer van uw logopedist. Bij 
afwezigheid kunt u een bericht achterlaten op de voicemail. Ook kunt u per e-mail afmelden op 
info@beelenlogopedie.nl. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de 
zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht. Het tarief voor de niet nagekomen afspraken 
bedraagt het standaardtarief voor de geplande logopedische behandeling. 

 

Logopediepraktijk Bianca Beelen hanteert de betalingsvoorwaarden volgens de Nederlandse Vereniging voor 
Logopedie en Foniatrie. 

Voor de uitgebreide betalingsvoorwaarden (richtlijn betalingsvoorwaarden NVLF, december 2009) en de 
huidige tarieven verwijzen wij u naar onze website www.beelenlogopedie.nl en de informatiemap (aanwezig 
op elke locatie). 

Logopedie valt onder de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden ons de behandelingen 
rechtstreeks. Volwassenen dienen rekening te houden met het verplichte eigen risico. 

De kosten van verslaglegging, anders dan naar de verwijzer en (op verzoek) overleg voeren met anderen dan 
ouders worden in rekening gebracht bij de aanvrager. 

http://www.beelenlogopedie.nl/wp-content/uploads/2017/01/1-betalingsvoorwaarden-2017-praktijk-definitief-website.pdf


 

 

Continuïteit van de behandelingen 

Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het weleens 
voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat uw logopedist ziek is, een nascholing volgt 
of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan 
plaatsvinden. Indien mogelijk wordt uw logopedist vervangen door een collega-logopedist. Mocht het 
onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden of geen vervanging mogelijk is, krijgt u 
oefeningen en tips/adviezen mee zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen. 

Wanneer de behandeld logopedist langer dan 3 weken afwezig is, wordt de behandeling overgenomen door 
een vervangende logopedist tenzij anders overeengekomen. 

 

Toestemming voor het uitwisselen van gegevens 

Tijdens de behandeling kunnen er vertrouwelijke zaken aan de orde komen. Bij Bianca Beelen Logopedie 
gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder uw 
toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en 
de behandeling verkregen zijn.  

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met uw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals 
bijvoorbeeld de huisarts en de leerkracht, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek 
en/of de behandeling. 

Bij kinderen van 0-12 jaar laten wij aan de GGD weten dat het kind in de praktijk in behandeling is genomen. 
Er zal verder geen zorginhoudelijke informatie worden uitgewisseld zonder uw schriftelijke toestemming. Uw 
patiëntengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder 
vernietigd. 

 

Klachten 

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het 
logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de 
behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet 
oplossen. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder, Bianca Beelen. 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. 

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse 
Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Bianca Beelen Logopedie volgt deze 
klachtenregeling. 

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden in de praktijkmap die op elke locatie aanwezig is of u 
kunt deze ook downloaden op onze website 

 

 

 

 

 

http://www.klachtenloketparamedici.nl/Lists/Klachtenformulier/Formulier.aspx?Source=/Lists/Klachtenformulier/Gereed.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg


 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder 
logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft 
in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of 
hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 
Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is daarop gebaseerd. 

 

Stoppen van de behandeling 

De praktijk heeft het recht de behandeling te stoppen als de behandeldoelen zijn bereikt als niet kan worden 
voldaan aan de betalingsvoorwaarden. Tevens kan de logopedist besluiten de behandeling te stoppen indien 
u meer dan 2 keer, zonder bericht, niet bent verschenen op de afspraak. 

 

Wijzigingen  

Wij vragen u veranderingen zoals wijziging in uw adres, telefoonnummer, huisarts en verzekering zo snel 
mogelijk aan ons door te geven. 

 

Klanttevredenheidsonderzoek 

Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd of u deel wilt nemen aan ons 
klanttevredenheidsonderzoek. Uw toestemming wordt vastgelegd in het dossier van uw kind. Het 
klanttevredenheidsonderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door CTO Logo en anonimiteit en 
vertrouwelijk gebruik van uw gegevens worden gegarandeerd. In de informatieflyer op onze website kunt u 
meer lezen over het klanttevredenheidsonderzoek van CTO Logo. 

 

 

Door ondertekening verklaart u met al het bovenstaande akkoord te gaan. 

 

Datum:………………………………………………………………… Naam cliënt:…………………………………….................................. 

 

Handtekening(en) patiënt/ouders/wettelijke vertegenwoordigers: 

 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Wij hopen op een prettige samenwerking!  

 

http://www.beelenlogopedie.nl/wp-content/uploads/2017/01/2-Folder-Meldcode-Kindermishandeling-en-Huiselijk-Geweld.pdf
http://www.beelenlogopedie.nl/wp-content/uploads/2017/01/2-Folder-Meldcode-Kindermishandeling-en-Huiselijk-Geweld.pdf
http://www.beelenlogopedie.nl/wp-content/uploads/2017/01/3-meldcode-kindermishandeling-onze-code-tekst-aangepast-definitief.pdf
http://www.beelenlogopedie.nl/wp-content/uploads/2017/01/4-informatieflyer-CTO-logo.pdf

