Bijlage informatie logopedie
Eerste bezoek
Bij het eerste bezoek neemt u mee:
•Een bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering
•Legitimatie: wij zijn verplicht uw burgerservicenummer te registreren
•Indien van toepassing: de verwijzing van uw huisarts of specialist
Wat u kunt verwachten van de therapie afspraken
De eerste vijftien minuten van de afspraak bestaat uit de screening. Aan de hand van
deze screening wordt bekeken of u met uw klachten bij de logopedist aan het juiste
adres bent of dat een bezoek aan de arts gewenst is. Als u op verwijzing van de
(huis)arts een afspraak heeft gemaakt, komt deze screening te vervallen.
Na de screening wordt er onderzoek verricht. Het onderzoek neemt ongeveer dertig
minuten in beslag. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt samen met
u een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan wordt de therapievorm en een
inschatting van het aantal behandelingen aangegeven. De logopedie maakt na afloop met
u een nieuwe afspraak. Bij de vervolg afspraak wordt gestart met de behandeling. De
behandeltijd kan variëren van een half tot één uur. De logopedist bespreekt dit met u.
Logopedie in de basisverzekering
In de meeste gevallen moet u een verwijsbrief halen bij uw (huis)arts voor logopedie,
vooraf aan het eerste consult. Als u een verwijzing heeft, wordt de logopedische
behandeling

volledig

vergoed

door

de

basisverzekering.

U

heeft

hiervoor

geen

aanvullende verzekering nodig.
In sommige gevallen wordt de logopedie ook zonder verwijsbrief vergoed door uw
zorgverzekeraar. Ga bij uw zorgverzekering na of u zonder verwijsbrief de logopedische
behandeling krijgt vergoed of niet.
Aan-huisbehandeling
Voor het behandelen aan huis berekenen wij een toeslag die betaald moet worden naast
de reguliere kosten van een behandeling. Als de behandeling aan-huis op medische
indicatie van de arts is aangevraagd, wordt de toeslag meestal vergoed door uw
verzekering. Controleer dit zelf goed! Zonder verwijzing is aan-huis behandeling
mogelijk, maar zijn de daaraan verbonden kosten voor uw eigen rekening.

