Behandelovereenkomst Kinderlogopedie Van de Venne

Naam : ___________________________________________________________________________

Geboortedatum: ____________________________________________________________________

BSN : ____________________________________________________________________________

De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin
patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Om aan
deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn
betreffende de behandeling.
Behandelafspraken
U* bent verwezen naar een logopedist in verband met klachten op het gebied van
__________________________________________________________________________________
De behandeling zal voorlopig plaatsvinden met een frequentie van ____ keer per week. Voor deze vorm van
behandeling is het nodig dat thuis geoefend wordt met als richtlijn ____ keer per week, gedurende ongeveer
_____ minuten per keer. Daarnaast is het van belang dat u zo weinig mogelijk afspraken mist en de gegeven
adviezen opvolgt.
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.
Na _____ zittingen zal een eerste evaluatiegesprek plaatsvinden. Mocht er een aanpassing nodig zijn van het
voorgestelde behandelschema, dan zal dat met u worden besproken.
Betalingsafspraken
Behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren
worden afgezegd, maar in ieder geval voor 07:30 uur op de dag van de afspraak.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening
gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De uitgebreide betalingsvoorwaarden kunt u
vinden op de website van de praktijk.
Behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Tot 18 jaar wordt logopedie volledig
vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de diverse verrichtingen bestaan verschillende tarieven. De tarieven
kunt u vinden op de website van de praktijk.
Wanneer u van verzekering verandert, geef dit dan zo snel mogelijk door.
Bereikbaarheid/openingstijden
De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 010 472 27 85. U kunt eventueel een bericht achterlaten op de
voicemail. Voor het maken van afspraken is de praktijk maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer 010 472 27 85. Doorgaans van 08:30-17:30 uur. U kunt de praktijk ook
bereiken door te mailen naar info@logopediepraktijkhoogvliet.nl Het nummer 0650913317 is alleen bedoeld
voor sms en WhatsApp. Telefonische oproepen worden doorgaans niet beantwoord.

Informatie-uitwisseling
Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en
is expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de
verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden verstuurd. Voor informatieuitwisseling met anderen wordt u verzocht een toestemmingsverklaring te tekenen.
Continuïteit
Bij afwezigheid van de logopedist langer dan 3 weken wordt de continuïteit van uw behandeling gewaarborgd
door M.A. Halk-Meijer, logopedist, Klaproos 24b, 3191 PA Hoogvliet. De keuze of u hiervan gebruik wenst te
maken ligt uiteraard bij u.
Kwaliteit
Vanaf augustus 2014 kan controle uitgevoerd worden van de kwaliteit van zorg. Tijdens een kwaliteitstoets is
het mogelijk dat een onafhankelijk auditbureau inzage krijgt in het dossier van uw kind. Met ondertekening
geeft u toestemming voor deze inzage. De gegevens worden hierbij beschermd volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Na 15 behandelingen of na afloop van de behandeling ontvangt u een link van meetbureau Qualizorg voor een
korte tevredenheidsvragenlijst. Door ondertekening geeft u toestemming voor deelname. Meer informatie
hierover is te vinden op de praktijkwebsite www.logopediepraktijkhoogvliet.nl.
Klachten
Een klacht bespreekt u met de logopedist. Als dat niet voldoende oplossing biedt kunt u gebruik maken van de
klachtenregeling. Deze is te vinden op de praktijkwebsite.
Patiëntgegevens
De praktijk houdt zich bij het verzamelen, verwerken en vernietigen van patiëntgegevens aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring vindt u op onze website onderaan elke
pagina.
Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd.
Ik verklaar dat bovenstaande duidelijk mij is en zal me houden aan de gemaakte afspraken in de
behandelovereenkomst.
0 Ik ga akkoord met toezending van een link voor deelname aan de korte vragenlijst voor kwaliteitsonderzoek.
0 Ik ben bekend met (de locatie van) en ga akkoord met de privacyverklaring op de praktijkwebsite
0 Ik geef toestemming voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens van mijzelf en/of mijn
minderjarige kind ten behoeve van behandeling en administratieve werkzaamheden.
Datum :
Naam :

Handtekening : …………………………………………………………………..

* Met U kan ook uw kind bedoeld worden.

