Algemene praktijkinformatie
Verwijzing
U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts,
orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.
Aanmelding
Wanneer u uzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie
nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de
doorverwijzende specialist. Indien mogelijk maak ik direct een afspraak met u.
Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek (anamnese). Hierop
volgt een logopedisch onderzoek. Voor een (uitgebreid) logopedisch onderzoek zijn
meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken
en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten. In de
meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook
mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling
wordt er geoefend. Het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop
van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is
afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.
Samenwerking
Ik werk samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Er is
direct contact met basisscholen (leerkracht en intern begeleider). Indien gewenst is er
overleg met schoolbegeleidingsdiensten en ambulant begeleiders.
Vergoeding
De behandeling wordt doorgaans vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor heeft u een
verwijzing van de huisarts/specialist/tandarts/orthodontist nodig. Afspraken hierover
vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In
de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor
volwassenen. U kunt er van uitgaan dat deze praktijk een contract met alle
zorgverzekeraars sluit, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover
uitbrengt.
Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof.
Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.
Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de
logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement
van de NVLF zal worden nageleefd.
Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten
Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk
volgt de klachtenregeling van de NVLF. Schroom echter niet om een klacht eerst te
bespreken met de behandelend logopedist of de praktijkhouder

Overzicht tarieven logopedie
De NZa heeft besloten voortaan geen tarieven meer vast te stellen, er zijn dus vrije
tarieven per 1 januari 2017. De tarieven die in de praktijk worden gehanteerd zijn de
NZa-tarieven van 2016.
Dit zijn (helaas) NIET de tarieven die de zorgverzekeraar ons betaalt, deze liggen een
stuk lager, soms meer dan 25% lager! Bent u benieuwd naar de tarieven die uw
zorgverzekeraar voor logopedie betaalt? Dit kunt u bij de logopedist navragen.
De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) adviestarieven zijn:
Anamnese en onderzoek na verwijzing
Reguliere individuele zitting
Reguliere individuele zitting incl. toeslag voor behandeling aan huis

€ 81,06
€ 40,53
€ 63,52

Individuele zitting preverbale logopedie
€ 81,06
Individuele zitting preverbale logopedie incl. toeslag voor behandeling
€104,05
aan huis
Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie)
€ 81,06
Screening bij directe toegang *
Telefonische zitting *
Overleg met derden **
Verslaglegging aan derden **
Verzuimtarief **
* wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed

€ 20,27
€ 20,27
€ 40,53 per half
uur
€ 40,53 per half
uur
€ 32,00

De praktijk heeft de contracten met alle zorgverzekeraars getekend. Dat betekent dat de
kosten voor de logopedische behandeling direct wordt gedeclareerd bij uw
zorgverzekeraar. Logopedie wordt dan 100% vergoed.
Voor volwassenen geldt wel het wettelijk en/of vrijwillig eigen risico. Bij kinderen tot 18
jaar is er geen sprake van eigen risico.

Toelichting
Voor een eenmalig specifiek logopedisch onderzoek
Er moet sprake zijn van een gerichte schriftelijke vraag van de verwijzer voor eenmalig
onderzoek. En er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgaanbieder
aan de verwijzer.
Voor groepsbehandeling
Het tarief voor groepsbehandeling (niet volgens de Doetinchemse methode) is gebaseerd
op een behandelcyclus van 20 uur per groep uitgaande van de minimale duur per
groepsbehandeling van 1 uur. De groep bestaat in de regel uit 6 patiënten (eventueel 4 á
5 patiënten) en is specifiek bedoeld voor patiënten die training in spraakafzien behoeven.
Het tarief is inclusief eventuele voor- en nabehandeling en de daarbij behorende kosten.

Overleg met derden
Het tarief voor het overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden
gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.
Verslaglegging aan derden
Het tarief voor de verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening
worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.
Uittoeslag
De uittoeslag geldt indien de prestatie geschied bij de patiënt thuis. Indien tijdens één
bezoek op één adres meer dan één patiënt wordt behandeld c.q. onderzocht, kan de
uittoeslag slechts eenmaal in rekening worden gebracht. Van één adres is ook sprake bij
behandeling in een ziekenhuis, verpleeghuis, bejaardenoord, verzorgingsflat of enigerlei
andere daarmede in enig opzicht vergelijkbare woon- of verblijfplaats (bijvoorbeeld de
zogenoemde aanleunwoningen). De uittoeslag kan per adres per dag slecht eenmaal in
rekening worden gebracht.
Per niet nagekomen afspraak
Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt 75% van de voorgenomen
behandeling en kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande
voorwaarden wordt voldaan:
o De afspraak moet niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) zijn afgezegd;
o In de gereserveerde tijd worden geen andere patiënten behandeld;
o De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.
Kwaliteit
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen
van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Ik ben:
Ø Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Ø Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
Ø Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Dyslexie
Ø Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Ø Actief op het gebied van bij- en nascholing
Ø Lid van een kwaliteitskring (Dyslexiekring Zeeland)
Ø Werkzaam als Dyslexiebehandelaar voor ONL Onderwijszorg Nederland
Ø Gecontracteerd door de diverse zorgverzekeraars
Ø In het bezit van een VECOZO-certificaat (digitaal declareren)
Ø DTL-proof (Directe Toegankelijkheid Logopedie

