De informatie in deze praktijkfolder maakt deel uit
van de behandelovereenkomst, met het oog op de
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
(WGBO).

Tot slot
Voor meer informatie over logopedische
problemen en de behandeling, verwijzen we u
graag naar onze website:

Praktijk Goes
Graaf Adolfstraat 37
4461 TD Goes
0113-214417

www.logopedieenstottercentrum.nl
Heeft u vragen, opmerkingen over de
therapie of de gang van zaken binnen het
centrum? Stel ze gerust, we staan u graag te
woord. Wij hopen op een goede
samenwerking en een succesvolle
behandeling.

Praktijk Middelburg
Kalverstraat 1
4331 LZ Middelburg
0118-641396
Praktijk Zierikzee
Koning Gustaaf weg 2
4301 NP Zierikzee
0111-418273

De medewerkers van
Logopedie & Stottercentrum Zuid-West

06-53856164

info@logopedieenstottercentrum.nl
www.logopedieenstottercentrum.nl
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Contact
Als we aan het werk zijn, zijn we niet altijd in
staat om de telefoon op te nemen. Wilt u dan
het antwoordapparaat inspreken of op een
ander tijdstip terugbellen? Eventueel kunt u
ons ook een e-mail sturen. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met u op.
info@logopedieenstottercentrum.nl

Welkom bij
Logopedie & Stottercentrum
Zuid-West

Onze praktijk
Logopedie & Stottercentrum Zuid-West is een
maatschap van logopediepraktijken in Zeeland
en Schouwen-Duiveland, met
hoofdvestigingen in Goes, Middelburg en Zierikzee en verschillende dependances in de
regio.
Alle medewerkers zijn gespecialiseerd of
specialiseren zich. Ook therapie bij
gecombineerde logopedische problemen is
mogelijk. Therapie vindt meestal in individuele
sessies plaats. Combinaties van individuele
therapie en groepstherapie behoren ook tot de
mogelijkheden. Ouderbegeleiding is een
belangrijk onderdeel van de therapie bij
kinderen.

Vergoeding
Logopedie (dus ook stottertherapie en taaltherapie) wordt gegeven door een logopedist
en is opgenomen in het basispakket van uw
verzekering. Omdat Directe Toegankelijkheid
Logopedie niet door alle zorgverzekeraars
vergoed wordt, werken wij op verwijzing van
huisarts of specialist.

De behandelingen worden direct
vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel betaalt
u een deel van de behandeling zelf via het
eigen risico (vanaf 18 jaar). Als u tijdens de
behandelperiode van verzekering verandert of
als andere gegevens wijzigen, wilt u dit dan
melden aan de therapeut?

Afspraken
Iedere behandeling duurt maximaal 25
minuten. Bij stottertherapie, individueel of in
groepen, kan een sessie langer duren. Het
tijdstip van behandelen en de frequentie wordt
in overleg met u vastgesteld. De logopedist
heeft elk half uur of uur een volgende afspraak.
Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken.
Als u denkt langer tijd voor u zelf of voor uw
kind nodig te hebben, kunt u dat melden. Wij
zullen dan op korte termijn een extra afspraak
met u maken.
Als u een afspraak niet kunt nakomen, dient u
deze 24 uur van te voren af te zeggen. De
gereserveerde tijd wordt anders in rekening
gebracht. Deze rekening kunt u niet door uw
verzekering laten vergoeden. U ontvangt in dat
geval een nota van het administratiekantoor,
deze bedraagt 100% van de kosten van een
behandeling (de tarieven kunt u navragen bij
uw therapeut).
Na het onderzoek wordt het behandelplan met
u besproken. De behandeling wordt
regelmatig geëvalueerd. Het aantal zittingen

dat nodig is om de behandeling met goed
resultaat af te ronden is van veel factoren
afhankelijk en zal per cliënt worden ingeschat.
Mocht er een aanpassing nodig zijn van het
voorgestelde behandelschema, dan zal dat
met u worden besproken. Voor een optimaal
therapieresultaat is het noodzakelijk dat er
dagelijks thuis geoefend wordt.

Overleg met derden
Overleg met leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters of anderen, gebeurt altijd in overleg
met u en bij voorkeur in aanwezigheid van u.

Stagiaires
Er zijn regelmatig stagiaires van de logopedieopleiding of logopedisten die zich
specialiseren in stottertherapie aanwezig op
een van de vestigingen. U wordt hiervan op
de hoogte gesteld.

Audio- en video-opnamen
Omdat wij een regionale functie en meerdere
specialismen hebben, wordt aan diverse
doelgroepen voorlichting en onderwijs
gegeven. Hiervoor zijn we steeds op zoek
naar audio- en video-opnamen. Mochten we
een opname van u of uw kind willen
gebruiken, vragen we hiervoor uw
oestemming door middel van het
ondertekenen van een verklaring.

