Belangrijke informatie voor cliënten (2019)
Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de
zorgverzekering. Het wordt volledig vergoed, zolang
er een medische indicatie is.
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een eigen risico
voor gemaakte medische kosten. In 2019 is het eigen
risico vastgesteld op € 385,-. Hieronder kunnen
logopedische kosten vallen.
Verwijsbrief
Er is een verwijsbrief nodig voor de logopedie.
Deze brief kunt u aanvragen bij uw huisarts/specialist.
Zonder verwijsbrief mag de behandeling niet gestart
worden.
Declaraties
De declaraties worden rechtstreeks naar uw
zorgverzekering verzonden.
Tarieven 2019
Elke zorgverzekeraar hanteert eigen tarieven.
- reguliere individuele zitting
tussen € 32,13 en € 34,86 per consult
- reguliere individuele zitting inclusief uittoeslag
tussen € 38,20 en € 52,47 per consult
- anamnese & onderzoek na verwijzing (1e consult)
tussen € 34,54 en € 64,85
- anamnese & onderzoek na verwijzing incl. uittoeslag
tussen € 51,56 en € 80,84
- vergeten afspraak
€ 35,00 *
* Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen?
Laat dit minstens 24 uur van tevoren weten.
U kunt zich telefonisch afmelden of een bericht
achterlaten op de voicemail, via e-mail, via sms, via
what’s app. De kosten van niet nagekomen
afspraken worden anders bij u in rekening gebracht.
Betalingsvoorwaarden
De richtlijn betalingsvoorwaarden is aanwezig in de
praktijk. Deze richtlijn vindt u ook op de website.
Bewaartermijn patiëntengegevens
Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard.
Na 15 jaar worden deze gegevens vernietigd door de
praktijkhouder.

Privacy
Er wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van
vertrouwelijke aard. Vanaf 25 mei 2018 geldt de
Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG)
en voldoet de praktijk aan de daarbij behorende
gestelde criteria. Lees voor meer informatie het
privacyreglement op de website.
Heeft u een klacht?
De praktijk voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen in de zorg (Wkkgz). De klachtenprocedure
is aanwezig in de praktijk. Deze procedure vindt u ook
op de website.
Legitimatie
U moet zich kunnen legitimeren met een geldig
paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.
Informatie over de logopedische behandeling
Met welke klachten kunt u terecht
bij een logopedist?
Problemen op het gebied van:
- taalontwikkeling
- meertaligheid
- afasie
- spraakontwikkeling
- uitspraak
- slissen
- dysartrie
- eet- en drinkproblemen bij kinderen of volwassenen
- slikproblemen bij kinderen of volwassenen
- afwijkende mondgewoonten (bijv. open mond,
afwijkend slikken, duimen/speengebruik)
- stotteren
- stemproblemen/ademhalingsproblemen
- logopedische problemen t.g.v. bijv. dementie
Geef veranderingen m.b.t. uw zorgverzekering,
adres, telefoonnummer e.d. alstublieft tijdig door.
U ontvangt een toestemmingsformulier waarmee u
o.a. toestemming geeft om indien gewenst te mogen
overleggen met derden (bijv. de huisarts, specialist,
leerkracht of begeleider).
Realiseert u zich dat bijv. één keer per week logopedie
nauwelijks tot resultaat leidt. Als u tips en
oefeningen krijgt, ga hier dan mee aan de slag!
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0172 – 53 22 41 (ma, di, vr)
06 – 20 94 48 75 (ma, di, wo, do, vr)
info@logopediehazerswoude.nl
www.logopediehazerswoude.nl
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