
 
 

BEHANDELOVEREENKOMST LOGOPEDIE 
 

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) 
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 uw zorgverzekeraar kan 
eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. 

 
 
1) Behandel- en oefenafspraken 

U bent verwezen naar een logopedist i.v.m. klachten op het gebied van: 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
De behandeling zal voorlopig plaatsvinden met een frequentie van ….. 

zitting(en) per week. 
Voor deze vorm van behandeling is het nodig dat thuis geoefend wordt 
met als  

richtlijn ........ keer per………………, gedurende ca. ....... min. per keer. 
Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af 
te ronden is van veel factoren afhankelijk en zal per subdoel worden 

ingeschat. 
Mocht er een aanpassing nodig zijn van het voorgestelde 
behandelschema, dan zal dat met u worden besproken. 

 
 
2) Behandelinformatie: 
Een logopedische behandeling duurt 20-25 minuten. Hierin is het na en/of voor 
bespreken van de behandelinhoud (met de ouders/verzorgers) meegeteld.  
Behandeling aan huis geschiedt uitsluitend op medische indicatie.  



De kosten van verslaggeving, anders dan naar de verwijzer en (op verzoek) overleg 
voeren met anderen dan ouders worden in rekening gebracht bij de aanvrager. 
 
Wilt u bij iedere afspraak uw afspraakkaart meenemen? 

 
 
3) Betalingsvoorwaarden  
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering 
tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet 
nagekomen afspraken kunnen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht, immers 
deze worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen 
afspraken is het tarief dat de zorgverzekeraar voor een logopedische behandeling 
hanteert. 
 
De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in 
rekening gebracht. Voor cliënten woonachtig in het buitenland en aldaar verzekerd 
gelden andere regels. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u 
onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het 
voldoen van de declaraties. Hiervoor wordt het NZA-tarief in rekening gebracht. 
Voor een aan-huis-behandeling geldt een uit-toeslag. 
 
De volledige betalingsvoorwaarden kunt u terugvinden op onze website 
www.logopediemaatwerk.nl  
 

 
4) Dekking logopedie basisverzekering  
De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u 
bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts, hiervoor heeft u een 
aanvraag formulier voor logopedie nodig. Vanaf een leeftijd van 18 jaar betaalt u een 
deel van de behandeling zelf via het eigen risico. 
 

 
5) Bereikbaarheid/openingstijden 
Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk dagelijks telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer: …………………… 
U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail. 
 

 
6) Bewaartermijnen patiëntengegevens en uitwisseling  
     patiëntengegevens 
De praktijk houdt zich bij het verzamelen van patiëntengegevens aan de Wet 
persoonsregistratie. Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt, onder 
andere, dat er toestemming van u nodig is wanneer gedurende de behandeling 
gegevens worden opgevraagd of verstrekt aan derden. Hierbij kunt u denken aan 
huisarts, tandarts, school specialist, leerkracht, schoollogopedist e.a. Bij het 
opvragen en/of verstrekken van informatie wordt u altijd vooraf op de hoogte 
gebracht. In de verklaring kunt u aangeven of u wel/niet toestemming geeft voor 
informatie-uitwisseling aan derden. 

http://www.logopediemaatwerk.nl/


Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de 
patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder. 
 

 
 

 
Ik verklaar op de hoogte te zijn van de behandelafspraken en zal me houden aan de 
gemaakte afspraken t.a.v. de oefeningen, teneinde de behandeling zo voorspoedig 
mogelijk te laten verlopen.  
 
Eveneens heb ik ontvangen of ben ik bekend met: 

• de betalingsvoorwaarden  
• de praktijkregels   
• de bewaartermijnen van de patiëntengegevens 

 
Ik geef wel/ niet* toestemming tot informatie-uitwisseling met derden. 
Indien niet dan betreft dit informatie-uitwisseling met de volgende instanties: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
Wanneer ik van verzekering verander, stel ik de logopedist daar direct van op de 
hoogte. 
 
Plaats:                   Zorgverzekeraar:   
 
Datum:                                           Burgerservicenummer (BSN):   
  
 
Naam:                                    Handtekening:  
  
 
* streep door wat niet van toepassing is 

 


