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       Dhr. Client  
       Clientstraat 1 
       7721 BR Dalfsen  
       
        Dalfsen, 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste cliënt,  
 
U begint aan een kortere of langere periode van logopedische behandeling. Ik doe mijn uiterste best om de 

therapie zo goed, snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarvoor heb ik uw hulp en inzet hard nodig. 

Om ten aanzien van de therapie en de daarmee samenhangende zaken zoveel mogelijk duidelijkheid te 
geven, volgt hieronder een aantal punten die voor u van belang zijn. 
 

 Logopedisten behandelen op verwijzing van huisarts, specialist en tandarts. Vanaf augustus 2011 zijn 
wij ook direct toegankelijk en is er in sommige gevallen geen verwijzing meer nodig. (Kijk in uw 
polisvoorwaarden of de DTL-screening wordt vergoed.) Wel achten wij het van belang dat de 
verwijzer/huisarts op de hoogte is van de behandeling. Om die reden is het van belang dat wij de 
verwijzer/huisarts regelmatig op de hoogte stellen middels een verslag. Wij doen dit in ieder geval 
aan het begin en aan het eind van het behandeltraject en na een onderzoek. 

 

 De logopedist handelt volgens de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en 
de beroepscode voor logopedisten, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 
Foniatrie. Een exemplaar van deze code is op aanvraag verkrijgbaar bij uw logopedist. De cliënt mag 
van de logopedist verwachten dat zij de vereiste na- en bijscholing volgt, waardoor zij beschikt de 
kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede beroepsuitoefening. Daarnaast mag u van de 
logopedist verwachten dat zij het Nederlands in woord en geschrift uitstekend beheerst. 

 

 De logopedist zal naar beste vermogen een diagnose formuleren en aan de hand daarvan in 
duidelijke bewoordingen kenbaar maken wat de doelstelling van de therapie zal zijn en hoe lang de 
therapie zal duren. In overleg met u wordt een voorstel voor een behandeltraject gedaan, waarbij de 
logopedist zoveel mogelijk zal aansluiten bij de behoeften van de cliënt. Zij respecteert waar mogelijk 
de wensen van de cliënt met betrekking tot de logopedische behandeling. Wanneer de therapeut na 
onderzoek tot de conclusie komt dat zij niet in staat is de cliënt te behandelen, licht ze de verwijzer 
daarover in en adviseert zij de cliënt terug te gaan naar de verwijzer. 

 
 Het staat de cliënt vrij een second opinion in te winnen. De behandelend therapeut zal zo nodig de 

vragen die de cliënt in het kader van de second opinion heeft, schriftelijk formuleren. 
 

Betreft cliënt: 
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 Iedere drie maanden wordt er geëvalueerd en zo nodig eerder, dat wil zeggen dat er gekeken wordt 

naar de afgelopen periode. In die evaluatie wordt er samen gekeken welke mate van vooruitgang er 
is geboekt en welke doelstelling voor de volgende periode wordt nagestreefd. 

 
 In overleg met de cliënt wordt er telkens een opdracht voor thuis gegeven, afhankelijk van de 

stoornis die wordt behandeld. Het is van wezenlijk belang dat de thuisopdracht wordt uitgevoerd. 
Alleen de behandeling is namelijk niet genoeg om effect te hebben van de logopedie. 

 
 Van de cliënt mag worden verwacht dat hij/zij gemotiveerd de therapie volgt en dat hij/zij de 

thuisopdrachten naar beste vermogen zal uitvoeren. Hiermee wordt beoogd dat zowel therapeut als 
cliënt naar een einddoel toewerken (gedeelde verantwoordelijkheid). 

 

 Binnen het kader van het privacyreglement wordt de therapeut door de cliënt gemachtigd om 
verslaglegging te doen aan de daartoe belanghebbende personen. Hierbij kan men denken aan de 
huisarts of (behandelend) specialist. Wanneer de logopedist niet gemachtigd is informatie aan 
derden te verstrekken, zal zij allereerst haar best doen deze machtiging te verkrijgen. Eventueel kan 
zij met betrekking tot informatieverstrekking de therapeutische exceptie toepassen, mits ze de 
daarbij geldende wettelijke voorschriften in acht neemt. 

 

 De therapeut houdt een dossier bij van de behandeling van de cliënt, met daarin het behandelplan 
en andere voor de behandeling relevante gegevens en stukken. Dit dossier wordt gedurende 15 
jaren bewaard. De cliënt heeft recht op inzage in dit dossier, mits de “persoonlijke levenssfeer” van 
anderen niet geschaad wordt. 

 
 De cliënt machtigt de therapeut om inlichtingen in te winnen bij die instanties die nadere informatie 

kunnen verstrekken over de logopedische problematiek. 
  

 De cliënt houdt zich aan de op de afsprakenkaart vastgelegde afspraken. 
 

 De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van 
tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk 
in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Dus alle afspraken die niet 
24 uur van tevoren zijn afgezegd worden aangemerkt als behandeltijd en zullen daarom apart in 
rekening worden gebracht. Hiervoor geldt een speciaal verzuimtarief van 75%. Het tarief voor niet 
nagekomen afspraken bedraagt in 2016 € 30,40.  
 

 Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk elke dag bereikbaar op telefoonnummer 
0529-433633 en 06-25425632. U kunt ook (tijdig) een bericht op de voicemail achterlaten. Ook mag 
u gebruik van maken de e-mail: info@logopediepluspunt.nl . 
 

 De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht. 
Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het 
voldoen van de declaraties. Logopedie zit ook in 2016 in het basispakket. Het kost u hooguit uw 
eigen risico. Het tarief per zitting bedraagt in 2016 € 40,53 en voor een eenmalig onderzoek € 81,06. 
Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.  
 

 Indien u van zorgverzekeraar verandert, brengt u de logopedist zo spoedig mogelijk hiervan op de 
hoogte.  
 

 Op de declaraties zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de 
Arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder aktenummer 159/2000 d.d. 29 mei 2000. Een 
exemplaar van de betalingsvoorwaarden is op aanvraag verkrijgbaar. 

 

mailto:info@logopediepraktijkdalfsen.nl
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 Mocht u vragen of suggesties hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan wil ik u vragen dit met 
mij te bespreken. U kunt ook altijd contact opnemen met de praktijkhoudster Chantal Punt-
Vermeulen. Zij is iedere werkdag bereikbaar op 06-25425632. Voor de klachtenregeling van de 
praktijk kunt u een folder vinden in de wachtkamer of meer informatie vinden op www.logopedie-
pluspunt.nl. 
 

 In het kader van transparantie en het verbeteren van de kwaliteit binnen Logopedie Pluspunt, krijgt u 
na een aantal maanden therapie of na afsluiten van de behandeling een KlantErvaringsOnderzoek 
(KEO) toegestuurd via de mail of post. Dit wordt verzorgt door Qualizorg, een onafhankelijk bedrijf, 
die de ervaringen anoniem verwerkt. Wij verzoeken u vriendelijk te zijner tijd het onderzoek in te 
vullen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Chantal Punt-Vermeulen, de praktijkhoudster. Mocht u 
geen KEO willen ontvangen, geeft u dit door aan uw behandelend logopediste. 

 

(Voorlopige) logopedische diagnose: 

 

(Voorlopige) doelstelling van de logopedische therapie: 

 

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst geeft u toestemming voor de logopedische 

behandeling. De logopedist kan deze behandelovereenkomst niet opzeggen, tenzij er sprake is van 

gewichtige redenen. Deze worden altijd met de cliënt besproken alvorens de behandeling wordt beëindigd. 

Voor de mondelinge en schriftelijke informatie-uitwisseling met derden is uitdrukkelijke toestemming van u 

vereist. Ik verzoek u deze brief daarom te tekenen als u akkoord gaat met de inhoud.  

 

Handtekening voor akkoord:      Datum: 

 

Een exemplaar van deze getekende overeenkomst wordt bewaard in het dossier en het tweede exemplaar is 

voor u zelf. 

Met vriendelijke groet, 

 

C.J.S.M. Punt-Vermeulen 
Logopediste en praktijkhoudster  
Logopedie Pluspunt 
 

 

 

 

 

  


