
  Behandelovereenkomst                  
 

Om aan de eisen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

(WGBO) te voldoen, is deze behandelingsovereenkomst opgesteld. Hierin staan de 

afspraken die gemaakt zijn, betreffende de behandeling en de vergoeding. Door 

ondertekening van deze overeenkomst verklaart u bekend te zijn met deze 

afspraken en u zich aan de gemaakte afspraken te houden. 

Behandel- en oefenafspraken: 

 De behandeling zal plaatsvinden gedurende __ weken, met een frequentie van 

1x per week. 

 Voor deze vorm van behandeling is het noodzakelijk dat er thuis geoefend 

wordt, met als richtlijn __  x per dag/week, gedurende ___ minuten per keer. 

 Na __ zittingen zal er een evaluatie plaatsvinden. 

 
Betalingsvoorwaarden: 

 De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen 24 uur van te 

voren afgezegd te worden. 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 in 2017 €25,50. 

 U bent op de hoogte gesteld over de betalingsvoorwaarden. Deze zijn ook na 

te lezen op onze website: www.msnoek.nl 

 

Behandelinformatie: 

 Een logopedische behandeling duurt maximaal 30 minuten.  

 U kunt ons bereiken op ons vaste nummer: 0345-521122. Bij geen gehoor 

kunt u (tijdig) een bericht achter laten. 

 

Bewaartermijnen en uitwisseling patiëntgegevens: 

 De praktijk verzamelt gegevens over u als patiënt. Daarbij houden wij ons 

aan de Wet Persoonsregistratie. Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en 
bepaalt dat u toestemming moet geven dat de logopedist persoonlijke 

gegevens mag opvragen bij de huisarts, leerkracht, specialist, indien nodig en 

ná overleg met u. 

 De medewerkers van Logopediepraktijk Culemborg zijn voor de 

klachtenregeling aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de 
beroepsvereniging NVLF. Indien u ontevreden bent, kunt u eerst een gesprek 

met uw eigen logopedist aangaan. Indien dit moeilijk is of niet lukt, kunt 

altijd terecht bij de praktijkhouder, Marijke Snoek. 
Mocht u dan toch een klacht willen indienen, kunt u deze melden op 

www.klachtenloketparamedici.nl  

 Klanten ervaringsonderzoek: De Logopediepraktijk is altijd op zoek naar 

verbetering en daarom is uw mening over onze praktijk erg belangrijk. 

Qualizorg verzorgt voor onze praktijk dit klanten-ervaringsonderzoek, graag 
vragen wij om hier aan deel toenemen ter verbetering van kwaliteit. Daarom 

vragen wij u nadrukkelijk om deze vragenlijst die na beëindiging van de 

behandeling naar u wordt verzonden anoniem in te vullen. Dit is erg 
belangrijk voor ons. 

 Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming voor 

informatie-uitwisseling. U wordt hier altijd van op de hoogte gebracht. 

 Patiëntgegevens worden 15 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. 

 U geeft toestemming voor het anoniem gebruik van uw dossier voor 

casuïstiek en audit 

 
 

Plaats:  Culemborg    Naam:…………………………… 
 

Datum:  ……………..    handtekening:…………………. 

http://www.msnoek.nl/
http://www.klachtenloketparamedici.nl/

