
 

 

Praktijkinformatie 2017 

 

Behandeling Behandeling vindt in onze praktijk uitsluitend op verwijzing plaats. Voor iedere behandeling 

wordt in principe 30 minuten gereserveerd. Dit wil zeggen, de tijd dat het contact met de 

logopedist begint tot aan de aantekeningen die de logopedist  vastlegt van de 

behandeling. Wij maken daarom afspraken van 25 minuten en reserveren 5 minuten voor 

administratietijd.  

 

Informatie aan anderen In het belang van de behandeling kan er overleg plaatsvinden tussen de logopedist  

en andere betrokken disciplines (bijv. de leerkracht, het audiologisch centrum,  

huisarts/specialist). Dit gebeurt altijd in overleg met u. Door het tekenen van de 

behandelovereenkomst die u krijgt bij de start van de behandeling, geeft u hiervoor 

toestemming.  

 

Vergoeding Op onze website vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee wij een 

overeenkomst hebben afgesloten. De declaraties hebben we uitbesteed aan Infomedics. 

Waar mogelijk gaat de declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar. Als dit niet kan, krijgt u 

de factuur thuis van Infomedics. 

 

Afmelden De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering  

tenminste 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd. Indien u de behandeling 

minder dan 24 uur van tevoren heeft afgezegd, wordt 100% van het tarief van de 

voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.  

Indien uw kind ’s nachts vóór de behandeling ziek is geworden, dan kunt u vóór 8.15 uur de 

behandeling nog zonder verzuimkosten afzeggen. Dit kan alleen telefonisch en niet bij 

ziekte van anderen dan het kind dat in behandeling is.   

Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als  

uw eigen risico.  

 

Tarieven Prestatie Code Tarief  

Anamnese (intake) en onderzoek na verwijzing  4061 € 81,06 

Anamnese (intake) en onderzoek na verwijzing, aan huis 4062 €104,05 

Individuele zitting reguliere logopedie                                                            4000 € 40,53 

Individuele zitting reguliere logopedie, aan huis 4001 € 63,52 

Individuele zitting preverbale logopedie                      4303 € 81,06 

Individuele zitting preverbale logopedie, aan huis                                                                                         4304 € 104,05 

Eenmalig logopedisch onderzoek, op medische indicatie 4102 € 81,06 

Telefonische zitting*                                                                          4010 € 20,27 

Overleg met derden, per half uur **  4313 € 40,53 

Verslaglegging aan derden, per half uur **  4314 € 40,53 

* wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed    

** wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed    

  

Verslaglegging aan derden Een eindverslag schrijven voor de verwijzer valt binnen onze normale werkzaamheden. Als 

andere instanties een verslag van ons willen hebben, zal deze vraag alleen gehonoreerd 

kunnen worden als we de factuur voor de gemaakte uren hiervoor kunnen indienen bij u of 

bij de aanvrager van het verslag. Dit wordt niet vergoed door de verzekeraar. 

 

Staken van de behandeling De praktijk heeft het recht de behandeling te staken als (verzuim)nota’s niet binnen de 

afgesproken tijd worden betaald. Tevens kan de logopedist, zonder nadere berichtgeving 

besluiten de behandeling te staken indien u 2 keer, zonder bericht, niet bent verschenen op 

de afspraak. 

 

Recht van klacht Indien u klachten heeft, van welke aard ook, dan kunt u contact opnemen met de 

praktijkhouder, Juliette Spies. Bij klachten waar u niet samen met de logopedist uitkomt, 

kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals op onze website vermeld.  

 

Website Voor meer informatie over de praktijk kunt u kijken op www.logopediedelijn.nl. Tevens kunt u 

ons volgen op Facebook.  

 

http://www.logopediedelijn.nl/

