
KWALITEIT
Alle logopedisten van onze praktijk hebben of ontwik-
kelen hun eigen specialisatie. Iedereen volgt dan ook 
regelmatig na- en bijscholing. Tevens  houden wij ons 
aan alle richtlijnen die de beroepsvereniging voor-
schrijft. Wij zorgen voor een geldig certificaat van de 
Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie. Dat betekent dat 
onze dossiers altijd voldoen aan alle nieuwe eisen. 

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 
dagjournaal.

VERSLAGEN 
Wij zijn verplicht bij een verwijzing uw verwijzer op de 
hoogte te stellen van de voortgang van de logopedie.  
Wij schrijven altijd een begin- en eindverslag voor de 
verwijzer/huisarts. U krijgt daar een kopie van, zodat u 
deze zelf kan geven aan instanties of scholen die daar 
om vragen.

PRAKTIJKINFORMATIE

www.inalmerelogopedie.nl

AFMELDING
U kunt zich kosteloos afmelden tot 24 uur voor de behan-
deling per telefoon (antwoordapparaat) of per mail. 
Bij afmelding binnen 24 uur ontvangt u  een verzuimnota 
die u  zelf dient te betalen.

Gewijzigde gegevens en afmeldingen kunt u telefonisch of 
per mail aan ons doorgeven. Graag zoveel mogelijk bij uw 
eigen logopedist (voornaam@inalmerelogopedie.nl)

CONTACT
Locatie Danswijk: Sambastraat 81
 1326 NT  ALMERE
 036 523 06 81 

Locatie Almere-Haven: Kerkgracht 14
 1354 AL  ALMERE
 036 531 80 81

Locatie Poëziestraat:  Poëziestraat 209
 1321 HP  ALMERE
 036 303 09 61
 06 409 629 52

Locatie Kinderworld:  Audioweg 5
 1322 AT  ALMERE
 06 409 606 93

Locatie Reedewaard:  Kerkstraat 100
 1354 AC  ALMERE
 036 303 09 63

Algemeen: www.inalmerelogopedie.nl
 info@inalmerelogopedie.nl

ALGEMEEN

•  Wij vragen u tijdens de behandeling uw mobiele tele-
foon op stil 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.
•  Als u foto’s of filmpjes wil maken tijdens de behande-

ling, heeft u altijd de toestemming van de logopedist 
nodig.



DIRECT TOEGANKELIJK (DTL) 
Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een 
arts naar de logopedist. Logopedie is direct toegankelijk. 
Ook in onze praktijk kunt u terecht voor DTL. 

Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverze-
keraar. U dient vooraf zelf te kijken of uw verzekering DTL 
wel of niet vergoedt. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaar-
den of neem contact op met uw verzekeraar. Niet alle zorg-
verzekeraars vergoeden een DTL-onderzoek. In dat geval 
is het verstandig een verwijsbrief bij de huisarts te halen 
voordat u een afspraak maakt bij de logopedist.

INTAKE
Bij het eerste bezoek vindt er een DTL-screening plaats. Tij-
dens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen 
stellen over uw klacht. Of een behandeling gestart kan wor-
den hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht 
zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziekte-
beelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er 
twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar 
de huisarts te gaan.
In verband met de identificatieplicht vragen wij u altijd uw 
identiteitsbewijs of het identiteitsbewijs van uw kind mee 
te nemen.

BEHANDELING
Als u aan de beurt bent voor behandeling kunt u het vol-
gende verwachten:
•  de logopedist onderzoekt en observeert
•  de logopedist vraagt evt. aanvullende informatie aan u, 

de school of andere instanties
•  de logopedist stelt een diagnose
•  de logopedist stelt, in overleg met u, een behandelplan 

op

Dit zal, afhankelijk van uw hulpvraag, één of meerdere 
behandelingen in beslag nemen. U geeft toestemming voor 
de behandeling en we spreken een evaluatiedatum af. Ons 
behandelplan duurt maximaal 6 maanden. 
Bij kinderen gaan we er van uit dat één van de ouders altijd 
bij de behandeling aanwezig is.
Soms is het nodig het plan tussentijds bij te stellen en/of 
een nieuw plan op te stellen voor nog een keer 6 maanden.

VERGOEDING
Logopedie zit in het basispakket en wordt door alle zorg-
verzekeraars vergoed. Voor volwassenen geldt dat u eerst 
uw eigen risico moet betalen. Wij hebben een contract met 
alle zorgverzekeraars. De nota’s worden rechtstreeks naar 
de zorgverzekeraar gestuurd. Als u niet verzekerd bent, 
bent u zelf verantwoordelijk voor betaling van de behande-
ling. Sommige behandelingen, zoals het afleren van een 
accent of leren presenteren, worden niet door de zorgver-
zekeraar vergoed. 

WETTELIJKE REGELINGEN
Onze praktijk werkt volgens de WGBO (de wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst) 

www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Deze wet regelt alle rechten en plichten van de cliënten 
in de  zorg, zoals o.a. uw recht op privacy. Iedere logope-
dist heeft geheimhoudingsplicht en zonder uw toestem-
ming 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. 

Onze praktijk is aangesloten bij de WKKGZ: 

www.klachtenloketparamedici.nl

Dit  is een onafhankelijke klachtencommissie voor para-
medische beroepen. Als u een klacht heeft en u komt 
er met de behandelend logopedist of de praktijkhouder 
niet uit, heeft u het recht om bij het loket uw klacht in te 
dienen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Onze praktijk doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eer-
ste lijn, zodat we met elkaar de gezondheidszorg kunnen 
verbeteren. Voor meer informatie:

www.nivel.nl/sites/default/files/nivel_poster_
zorgreg_2016_web.pdf


