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Behandelovereenkomst. 

 

De wet bepaalt, dat bij een logopedische behandeling een overeenkomst wordt 

opgesteld. De bedoeling is dat er een vertrouwensrelatie tussen patiënt en 

logopediste is en dat er samen zo veel mogelijk wordt beslist en overlegd. 

De logopediste vertelt u hoe lang de behandeling duurt en hoe vaak u wordt 

verwacht. Ook is verteld, dat het slagen van de behandeling sterk afhangt van 

het oefenen thuis. 

Als regel sturen wij de rekening naar de zorgverzekering.  Als wij geen contract 

hebben met uw zorgverzekering, krijgt u de rekening rechtstreeks. U moet deze 

dan declareren. 

Verhindering 

Als u verhindert bent om te komen, moet u de afspraak 24 uur van tevoren 

afzeggen. Als u niet of te laat afzegt, kan er een deel van de behandeling in 

rekening worden gebracht (dit zal de zorgverzekering niet vergoeden). 

Betalingsvoorwaarden. 

Wij gebruiken de voorwaarden van onze beroepsvereniging (NVLF). U kunt ze 

lezen onder  het hoofdje “Betalingsvoorwaarden”. 

Stoppen met behandelen. 

De logopedist kan de behandeling stoppen, als u zich niet houdt aan deze 

betalingsvoorwaarden of als u twee niet bent gekomen. 

Geschillen en klachten. 

Als u een klacht heeft over de logopediste is het beste dit met haar te 

bespreken. Komt u er samen niet uit dan kunt u naar de klachtencommissie 

gaan (zie onder het hoofdje “Klachten” voor meer informatie. 

Overleg met andere hulpverleners. 

Hieronder wordt u gevraagd akkoord te gaan, dat de logopediste – als dit nodig 

is – contact opneemt met andere hulpverleners. Het doel is daarbij dat de 

behandeling zo goed mogelijk verloopt. 
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Ik ga er mee akkoord dat mijn logopediste overlegt met andere hulpverleners. 

 

Ik ben hier mee akkoord 

Ik ben hier niet mee akkoord 

 

Deze overeenkomst is getekend in Doesburg op, …………………………………… 

 

De cliënt / ouder / verzorger: …………………………………………………………………                                  

 

De logopediste, Willemijn van de Sande, ……………………………………………….. 


