
 

         

 

 
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 heeft  Bianca Beelen Logopedie een 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 
cliënt minderjarig is dient de overeenkomst ondertekend te worden door ouder of verzorger. U 
ontvangt deze overeenkomst bij uw eerste afspraak. 
 
Toestemming voor het uitwisselen van gegevens 
Volgens de wet hebben wij uw toestemming nodig om mondeling / schriftelijk informatie en 
gegevens uit te wisselen met andere deskundigen en direct betrokkenen anders dan uw huisarts / 
verwijzer. Wij doen dit alleen met het doel om de logopedische begeleiding en behandeling van u of 
uw kind zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen. 
 
GGD 
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.  
 
Klachten: 
Goed overleg en afstemming levert een belangrijke bijdrage aan het slagen van de logopedische 
behandeling. Meld het gerust als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft.  
Neem bij klachten of andere bijzonderheden contact op met Bianca Beelen  
0495 625011 of info@beelenlogopedie.nl 
 
Als er klachten zijn, die niet met uw logopedist zijn op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de 
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, www.nvlf.nl. 
Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in 
de praktijk een brochure beschikbaar. Deze is te vinden in de praktijkmap die op elke locatie 
aanwezig is. 
 
Betalingsvoorwaarden  
De behandeling zal plaatsvinden in de praktijk met een frequentie van 1 of 2 maal per week. Een 
behandeling duurt een half uur, waarvan wij 25 minuten samenwerken en 5 minuten besteden aan 
verslaglegging en administratie. Van u verwachten we opkomst en actieve deelname.  
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Bianca Beelen Logopedie 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). 
 
Vervanging: 
Wanneer de behandeld logopedist langer dan 3 weken afwezig is, wordt de behandeling 
overgenomen door een vervangende logopedist tenzij anders overeen gekomen. 
 
Behandeling volgens afspraak 
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van  
tevoren te worden afgezegd of uiterlijk voor 17.00 uur de dag ervoor te worden afgezegd. 
Afmelden kan telefonisch op nummer 0495 625011 of 06 50819404(zo nodig de voice mail 
inspreken). 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. 
 
Wijzigingen  
Wij vragen u veranderingen zoals wijziging in uw adres, telefoonnummer, huisarts en verzekering zo 
snel mogelijk aan ons door te geven. 
Logopedie valt onder de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden ons de 
behandelingen rechtstreeks. Volwassenen dienen rekening te houden met het verplichte eigen risico. 
 
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 
 
 
Door ondertekening verklaart u met al het bovenstaande akkoord te gaan. 
 
Datum:…………………………………………… 
 
Naam cliënt:……………………………………... 
 
Handtekening(en) cliënt/ouders/wettelijke vertegenwoordigers: 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Wij hopen op een prettige samenwerking. 
Een kopie van deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard en het originele exemplaar is voor 
uzelf. 
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