
BEHANDELOVEREENKOMST VAN LOGOPEDIEPRAKTIJK ZUILEN te UTRECHT  
 

Dependance:  Julius gezondheidscentrum Parkwijk  

   Julius gezondheidscentrum Leidsche Rijn Centrum 

Gezondheidscentrum Therapeuticum, Utrecht 

                             Basisschool de Kleine Vliegenier, Utrecht 

 

WELKOM  

Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als cliënt of ouder/verzorger van een cliënt een 

behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken m.b.t. de logopedische behandeling.  

Voor meer informatie: www.logopediezuilen.nl  
 

VERWIJZING 

Logopedisten behandelen op verwijzing van huisarts, specialist en tandarts. De verwijzer wordt altijd door ons 

geïnformeerd. Sinds januari 2012 is de logopedie direct toegankelijk voor mensen die een verzekering hebben 

die de DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) vergoedt.  

 

AANWEZIGHEID 

Wij doen ons best om op tijd te beginnen met de behandeling en op tijd te stoppen. De nabespreking en uitleg 

van het huiswerk vinden plaats tijdens de laatste 5 minuten van de behandeling. Voor de behandeling van 

kinderen geldt dat ouders bij de behandeling aanwezig zijn. Bij sommige kinderen kunnen we er voor kiezen om 

ouders te laten wachten in de wachtkamer. Dit gaat altijd in overleg met ouders en kind.  

 

BEHANDEL- en HUISWERKAFSPRAKEN 

U komt bij de logopedist in verband met klachten op het gebied van: …………………………………………….. 

De logopedische begeleiding vindt …  keer per week plaats, gedurende een half uur, inclusief administratietijd. 

Er wordt begonnen met een onderzoek. Hiervoor zijn ongeveer ….. sessies nodig. 

Als uit het onderzoek behandeling volgt, is het nodig dat er thuis geoefend wordt met als richtlijn: 

      x per week/dag, gedurende          minuten. 

Het (eerste) evaluatie moment van de behandeling vindt plaats in ………………………………………………… 

 

MACHTIGING 

Naam cliënt en geboortedatum: …………………………………………………………  

 

Naam ouder / verzorger (als kind wordt behandeld):……………………………………………………….  

 

           WEL / NIET gegevens op te vragen  aan derden (zie: Privacy Policy op de website) 

          door te sturen naar derden  

          op te vragen aan verwijzer   

          door te sturen naar verwijzer  

 

Bij het ondertekenen van deze behandelovereenkomst gaat u ook akkoord met : 

• De huisregels met de betalingsvoorwaarden en de wetgeving (WGBO, WKK-GZ, Privacy Policy);  

• De behandel- en huiswerkafspraken 

• Deelname aan Zorgrespons (klanttevredenheidsonderzoek). U ontvangt elk kwartaal een enquete. De 

zorgverzekering vindt dat kwaliteit verhogend.  

 

Worden bovenstaande afspraken niet nagekomen, dan behoudt uw logopedist zich het recht de behandeling te 

beëindigen.  

 

 

Naam:                      Logopedist: 

Datum:         Datum:  

Handtekening:        Handtekening:  

            

         

http://www.logopediezuilen.nl/
http://www.logopediezuilen.nl/

