
WELKOM BIJ ONZE PRAKTIJK
Vandaag heeft u een intakegesprek.
Bij het intakegesprek vraagt de logopedist 
de belangrijkste gegevens, uw hulpvraag 
en evt. andere informatie. Zo mogelijk 
ontvangt u al een aantal adviezen en wordt 
de urgentie van uw hulpvraag bepaald.

WACHTLIJST 
Na de intake kunt u niet altijd direct 
geplaatst worden voor behandeling.
Hoe lang de wachttijd is, hangt af van de 
dagen en tijden die u beschikbaar heeft.
Bij de intake zal uw logopedist de huidige 
wachttijd met u bespreken.

BEHANDELING
Als u aan de beurt bent voor behandeling 
kunt u het volgende verwachten:
  •  de logopedist onderzoekt en observeert
  •  de logopedist vraagt evt. aanvullende  
      informatie aan u of andere instanties
  •  de logopedist stelt een diagnose
Dit zal, afhankelijk van uw hulpvraag, één 
of meerdere behandelingen in beslag 
nemen. De diagnose en het behandelplan 
worden met u besproken, evt. bijgesteld 
en door zowel de logopedist als uzelf 
ondertekend. In dit gesprek wordt ook een 
evaluatiedatum afgesproken.

AFMELDING
U kunt zich kosteloos afmelden tot 
24 uur voor de behandeling per telefoon 
(antwoordapparaat) of per mail.
Na deze 24 uur brengen we de 
gereserveerde tijd altijd bij u in rekening. 
U ontvangt dan een verzuimnota die u 
zelf dient te betalen.

VERGOEDING
Logopedie zit in het basispakket en 
wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.  
De nota’s worden rechtstreeks naar de  
zorgverzekeraar gestuurd. Als u niet 
verzekerd bent, bent u zelf verantwoordelijk 
voor betaling van de behandeling.

WETTELIJKE REGELING
Onze praktijk werkt volgens de WGBO 
(de wet op de geneeskundige behandelings-
overeenkomst). Deze wet regelt alle 
rechten en plichten van de cliënten in de 
zorg, zoals o.a. uw recht op privacy.

VERWIJZING
In de meeste gevallen vragen wij u om een  
verwijzing van uw (huis)arts.

KWALITEIT
Alle logopedisten van onze praktijk hebben 
of ontwikkelen hun eigen specialisatie.

Iedereen volgt dan ook regelmatig na- en 
bijscholing. InAlmere Logopedie probeert de 
kwaliteit van behandeling zo veel mogelijk 
vast te leggen. Wij werken dan ook volgens 
de ISO9001 norm en maken gebruik van 
een kwaliteitshandboek.
Wij meten regelmatig de voortgang van de 
behandeling en zullen het behandelplan 
bijstellen waar nodig is of doorverwijzen 
voor nader onderzoek.
InAlmere Logopedie heeft goede 
contacten met andere disciplines, scholen, 
peuterspeelzalen en Almeerse instanties.
Alle logopedisten houden hun 
behandelingen bij in een behandeljournaal. 
Aan het eind van de behandeling schrijft 
de logopedist een eindverslag. Deze is 
bestemd voor u en voor uw verwijzer.

PRIVACY
Uw privacy is gewaarborgd middels de 
wet bescherming persoonsgegevens. Iedere 
logopedist heeft geheimhoudingsplicht en 
zonder uw toestemming worden er geen 
gegevens verstrekt aan derden, met 
uitzondering van uw verwijzer.  
U heeft het recht uw dossier in te kijken, 
als u daarom vraagt. In verband met uw 
privacy en die van anderen, verzoeken wij 
u niet mee te kijken met de logopedist bij 
het maken van een nieuwe afspraak.



ALGEMEEN
Wij vragen u tijdens de behandeling uw
mobiele telefoon uit te zetten.

Roken is in of vlak voor de praktijk niet 
toegestaan.

Bij diefstal of verlies van uw eigendommen, 
kan de praktijk niet aansprakelijk worden 
gesteld.

KLACHTEN
Heeft u klachten over de praktijk of over één 
van de logopedisten, dan kunt u 
contact opnemen met de praktijkeigenaren:
Jacqueline Kerssens of
Lisette van der Velpen.
Komen we niet tot een goede oplossing
dan kunt contact opnemen met de Landelijk
Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn:
0348-457073

          BEREIKBAARHEID

Tijdens een behandeling nemen
wij de telefoon meestal niet op. 
Het antwoordapparaat staat echter 
altijd aan en wordt regelmatig
afgeluisterd. Telefoonnummers:
Locatie Danswijk: 036-5230681
Locatie Haven : 036-5318081
Locatie Noorderdok: 036-3030960
Locatie Poëziestraat: 036-3030961
Locatie Kinderworld: 036-3030962
Locatie Reedewaard: 036-3030963
Ook de mail wordt enkele malen
per dag bekeken: 
info@inalmerelogopedie.nl
Gewijzigde gegevens en afmeldingen 
kunt u telefonisch of per mail aan
ons doorgeven. Graag zoveel
mogelijk bij uw eigen logopedist
(voornaam@inalmerelogopedie.nl)

PRAKTIJK
INFORMATIE

ADRESSEN VAN DE PRAKTIJK
Sambastraat 81 1326 NT Almere
Kerkgracht 14 1354 AL Almere
Noorderdok Razeil 29 1319 EA Almere
Poëziestraat 209  1321 HP  Almere
Kinderworld  Audioweg 5
1322 AT  Almere
Reedewaard  Kerkstraat 100
1354 AC  Almere

www.inalmerelogopedie.nl
info@inalmerelogopedie.nl


