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Praktijkregels 
Berlicum en Middelrode, 01-01-2023 
 
Behandelovereenkomst 
Om aan de eisen van de WGBO te voldoen is er in onze praktijk een ‘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. 
 
Betalingsafspraken (verkort) 
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden 
afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening 
gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed! Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 100% van 
het bedrag dat uw zorgverzekeraar uit zou keren.  
 
De declaraties van de reguliere behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. De 
basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten. De kosten voor volwassenen vallen binnen het eigen 
risico. Voor behandeling van personen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.  
 
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. De huidige tarieven voor uw logopedische behandeling zijn op te 
vragen bij uw zorgverzekeraar. Voor een aan-huis-behandeling geldt, op indicatie van uw arts, een toeslag. 
 
Bereikbaarheid/openingstijden 
Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar via het antwoordapparaat, of bij 
aanwezigheid direct, op telefoonnummer: 073-5033305. 
U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail.   
 
Bewaartermijnen patiëntengegevens 
Patiëntengegevens moeten volgens de wet (WGBO) gedurende 15 jaar in onze praktijk bewaard worden. Voor medische 
gegevens van minderjarigen begint deze termijn pas te lopen vanaf het 18e jaar. Na de officiële bewaartermijn worden de 
patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder. 
 
Verwijzing 
De logopediepraktijk is in de meeste gevallen direct toegankelijk. U heeft dan geen verwijsbrief nodig van uw huisarts, 
specialist of tandarts. Let echter wel op; nog niet alle verzekeraars vergoeden de DTL. U kunt bij uw logopedist terecht voor 
vragen over Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Kijk uw polisvoorwaarden na om te zien of dat uw zorgverzekeraar 
dit vergoed. Ook bij een aan-huis behandeling hebben wij een verwijzing van uw arts nodig.  
 
 
Wanneer u verandert van zorgverzekeraar, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk, zodat wij op juiste wijze kunnen 
declareren.  
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