
 

OVEREENKOMST TUSSEN THERAPEUT - CLIENT 

 

Contactgegevens  

 

Logopediste – coördinator 

Chayenne vanden Bulcke 

chayenne.dewegwijzer@gmail.com  

0498/45.72.15 

 

Logopediste  

Elia Vermeulen 

elia.dewegwijzer@gmail.com 

0479/25.33.62 

 

Logopediste  

Emeline Kazemi 

emeline.dewegwijzer@gmail.com 

0477/79.46.67 

 

Logopediste 

Phaedra De Baets 

phaedra.dewegwijzer@gmail.com 

0470/05.56.39 

 

Logopediste 

Esra Bagseven 

esra.dewegwijzer@gmail.com 

0483/53.94.98 

 

Praktijkgegevens  

 

Praktijkadres 1 – logopedie en psychologie 

Ekkergemstraat 15 

9000 Gent 

 

Praktijkadres 2 – logopedie, studiebegeleiding, psychologie en talentencoaching 

Kaarderijstraat 69 

9000 Gent 
 

Website: https://www.dewegwijzer-gent.be/ 

Facebook: https://www.facebook.com/De-Wegwijzer-Gent-Multidisciplinaire-praktijk-169761205166466 

Instagram: https://www.instagram.com/dewegwijzergent/ 
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Opstart logopedie 

 

- Telefonisch of via mail heeft u contact met ons opgenomen en een eerste gesprek werd reeds 

ingepland. 

- Tijdens de eerste afspraak worden de afspraken overlopen. We plannen een volgende afspraak 

in voor de testing van uw kind. Eventueel kan dit al (deels) gebeuren tijdens de eerste afspraak. 

- Na de intake en testing wordt er steeds een logopedisch verslag opgemaakt. 

- Bij intake wordt gevraagd twee klevertjes mee te brengen van de mutualiteit voor de twee 

onderstaande formulieren. 

- Naast een logopedisch verslag dienen twee formulieren ingevuld te worden om de aanvraag 

tot terugbetaling in orde te brengen: 

✓ Het logopedisch voorschrift. Dit kan gaan om het aanvangs- of evolutiebilan. 

- Aanvangsbilan: de twee kolommen dienen ingevuld te worden. Luik 1 mag 

ingevuld worden door de huisarts, luik 3 dient ingevuld te worden door een 

specialist (vb. NKO-arts, pediater, …).  

- Evolutiebilan: zowel luik 1 als 3 mogen ingevuld worden door de huisarts.  

✓ Aanvraagformulier tot tegemoetkoming in de kosten. Dit moet ingevuld worden door de 

logopedist en worden ondertekend door gemachtigde met datum. 

- De resultaten van de testing worden besproken tijdens een adviesgesprek. Dit gesprek vindt 

idealiter fysiek plaats, maar kan eventueel ook telefonisch gebeuren. Na dit adviesgesprek en 

het in orde brengen van bovenstaande documenten, kan de therapie worden opgestart. 

 

Afspraken 

 

- Een logopedische sessie kan 30 of 60 min. duren. De frequentie is afhankelijk van de 

problematiek en wordt bij aanvang van de begeleiding besproken. 

- In samenspraak met de behandelende logopedist kan gevraagd worden om als 

ouder/verzorger de logopedische sessies met regelmaat bij te wonen. 

- Therapie op school kan, mits toestemming, enkel in de eerste en tweede kleuterklas. Lagere 

schoolkinderen en derde kleuters kunnen geen logopedie krijgen tijdens de lesuren. Wij 

vragen dit steeds na bij de directie van de school. 

- Er wordt een actieve deelname verwacht en het opvolgen van adviezen in het belang van effect 

van de behandeling. Bij onduidelijkheden kan u steeds de behandelende therapeut 

contacteren. 

- Ouders zorgen voor logopedie zelf voor een schriftje. Het kind dient deze elke therapiesessie 

bij te hebben, dit om als ouder op te kunnen volgen wat er wordt gedaan.  

- Omdat wij elke cliënt de nodige zorg willen bieden, zijn wij gedurende de dag niet altijd direct 

telefonisch bereikbaar. U kunt dan een bericht achterlaten op de voicemail of een bericht 

sturen. Het is ook mogelijk een e-mail te sturen naar uw behandelende therapeut. 

- De logopedische begeleiding stopt niet in de zomermaanden. We vragen daarom om in 

samenspraak met de behandelende logopedist te kijken wat haalbaar en welke frequentie 



 

aanbevolen is. Cliënten die in de zomermaanden geen logopedische begeleiding volgen, 

krijgen vanaf september niet automatisch hun vaste plaats van het afgelopen schooljaar 

toegewezen. 

 

Tarieven en terugbetaling 

 

- Een blad met tarieven wordt steeds bijgevoegd bij deze infobrief. 

- Facturatie gebeurt éénmaal per maand, aan het einde van de maand. Betaling gebeurt via 

overschrijving, tenzij anders afgesproken met de behandelende logopedist. 

- Na betaling worden, indien van toepassing, de getuigschriften meegegeven. 

- Voor mensen die het financieel moeilijker hebben, bestaat er voor logopedie de verhoogde 

tegemoetkoming. Vraag dit na bij uw mutualiteit om te weten of u hier recht op heeft. 

- Een logopedisch onderzoek wordt enkel terugbetaald als er therapie met RIZIV-terugbetaling 

wordt opgestart binnen de 60 dagen na het onderzoek.  

- Om de volledige tegemoetkoming van het RIZIV te verkrijgen, zijn er per stoornis enkele 

voorwaarden opgelegd. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, is er geen tegemoetkoming 

vanuit het RIZIV. 

- Indien er geen tegemoetkoming is vanuit het RIZIV, is dit niet de verantwoordelijkheid van de 

logopedist. De beslissing ligt bij de adviserend geneesheer van uw mutualiteit. Het kan zijn dat 

u dan wel recht heeft op een aanvullende verzekering. Ga dit na bij uw mutualiteit. 

- Overlegmomenten, verslagen, besprekingen en transportkosten vallen niet onder de RIZIV-

nomenclatuur, d.w.z. dat hiervoor geen terugbetaling voorzien wordt. 

- Bij therapie op verplaatsing (school/aan huis) zal een verplaatsingskost worden aangerekend.  

- Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u 24u op voorhand te verwittigen, anders 

zal de sessie zonder terugbetaling aangerekend worden. 

- Bij wanbetaling zal een administratieve kost aangerekend worden. Gelieve uw factuur dus 

steeds tijdig te betalen, er wordt geen herinnering gestuurd. Bij laattijdige betaling zal bij een 

verschuldigd bedrag tot 100€ een extra kost van 10€ worden aangerekend. Is uw verschuldigd 

bedrag meer dan 100€, dan wordt een extra kost van 15€ aangerekend.  

 

Extra informatie  

 

- Tijdens de vakanties loopt de logopedie meestal door. Wijzigingen aan het uurrooster zijn 

mogelijk. Afspraken worden in overleg met ouder(s)/verzorger(s) opnieuw ingepland. 

- De wachtzalen zijn publieke plaatsen. Laat uw kind hier nooit alleen en/of zorg dat je tijdig 

aanwezig bent om hem/haar op te halen. 

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, alsook niet voor ongevallen van en naar de praktijk 

en op de parkeergelegenheden. 

- Ieder cliëntendossier wordt 30 jaar bijgehouden. Je mag steeds vragen het dossier in te kijken. 

- Je bent verzekerd van de bescherming van je persoonsgegevens door het beroepsgeheim. 

- Met het ondertekenen van deze infobrief ga je akkoord tot het mondeling en schriftelijk 

contact van de behandelende logopedist met derden (vb. zorgteam, klasleerkracht, …) over de 

onderzoeksresultaten, de therapie en het verloop. 



 

 

Ondertekening  

 

Ondergetekende, ouder/verzorger/andere, verklaart de behandelovereenkomst doorgenomen te 

hebben, is op de hoogte gebracht van de tarieven en gaat akkoord met bovengenoemde afspraken. 

Datum: 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)/andere: 

 

 

 

 

 

Indien u hier nog vragen over hebt, kan u de behandelende logopediste contacteren. Wij hopen alvast 

op een aangename samenwerking. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Wegwijzer (team logopedie) 

 

Chayenne vanden Bulcke 

Elia Vermeulen  

Emeline Kazemi  

Phaedra De Baets  

Esra Bagseven 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste ouder(s), beste cliënt,   

 

Via deze brief wensen wij u te informeren over de tarifering. Onderstaande tarieven gelden vanaf 

01/01/2023. Aan het einde van iedere maand krijgt u uw factuur en zullen wij u vragen de betaling 

tijdig te volbrengen.  Voor de terugbetaling verwijzen wij u graag door naar het document van het RIZIV 

of onze website: 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_logopedisten_20230101.pdf 

https://www.dewegwijzer-gent.be/logopedie-tarieven 

 

Wanneer u logopedische begeleiding volgt in de verplichte verzekering*: 

 Uw bijdrage (= 
remgeld) 

Bijdrage mutualiteit  Totaalbedrag  

1 uur logopedie  €21,55 €50,98 €72,53 

30 minuten logopedie  €10,76 €25,36 €36,12 
*Deze terugbetaling geldt niet voor logopedische begeleiding in de aanvullende verzekering. De terugbetaling is hier verschillend per 

mutualiteit.  

U betaalt hier het deel “totaalbedrag” aan ons en ontvangt zelf het deel “bijdrage mutualiteit” via het 

getuigschrift dat u binnen brengt bij uw mutualiteit.  

 

Wanneer u logopedische begeleiding volgt in de verplichte verzekering met recht op verhoogde 

tegemoetkoming: 

 Uw bijdrage (= 
remgeld) 

Bijdrage mutualiteit  Totaalbedrag  

1 uur logopedie €4,50 €57,48  €61,98 

30 minuten logopedie €2 €28,86  €30,86 
 

U betaalt hier het deel “remgeld” aan ons en wij ontvangen het deel “bijdrage mutualiteit” 

rechtstreeks via uw mutualiteit. 

 

Regelmatig blijven cliënten zonder bericht weg van hun afspraak of bellen op het laatste moment af. 

Andere cliënten moeten hierdoor langer wachten of kunnen geen afspraak krijgen. Als u uw afspraak 

niet kunt nakomen, dient u 24u op voorhand te verwittigen, anders zal de sessie aangerekend worden. 

Deze sessie wordt aangerekend zonder terugbetaling, dit is wettelijk verplicht.  

 

 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_logopedisten_20230101.pdf
https://www.dewegwijzer-gent.be/logopedie-tarieven


 

 

In onderstaande tabel kan u de te betalen bijdrage per sessie als verplaatsingsvergoeding terugvinden.  

  Prijs per sessie  

30 min. op school   1 €  

60 min. op school  2 €  

30 min. aan huis  1,50 €  

60 min. aan huis  3 €  

30 of 60  min. in de praktijk  /  

  

Als laatste delen wij nog volgende tarieven mee die buiten de RIZIV-nomenclatuur vallen. Dit houdt in 

dat voor volgende zaken geen terugbetaling wordt voorzien door uw mutualiteit.  

Dienst  Tarief  

Intakegesprek (30min.) 25 €  

Bespreking resultaten na intake (30min.) 25 € 

Bespreking resultaten na evolutie (30 min.) 25 €      

MDO op school  Volgens logopedische tarieven  

Verslagen (attesten, verslagen voor scholen, 

…)  

Volgens logopedische tarieven 

 

Indien u hier nog vragen over heeft, kan u de behandelende logopedist telefonisch of via mail 

contacteren. 

 

Wij vragen u dit document te handtekenen voor akkoord:  

Handtekening logopedist                                                                                                Handtekening ouder(s)  

  

  

 

Met vriendelijke groeten,  

De Wegwijzer (team logopedie) 

 

Chayenne vanden Bulcke 

Elia Vermeulen  

Emeline Kazemi  

Phaedra De Baets  

Esra Bagseven 



 

 

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als patiënt 

 

Beste 

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over u nodig. Als gevolg van de 

Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de 

GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om u mee te delen welke gegevens we van u 

verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we u die informatie. 

Welke gegevens verzamelen we over u? 

We verzamelen volgende gegevens over u: 

- Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger); 

- Mutualiteit; 

- Rijksregisternummer; 

- Gegevens over uw gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …) 

- Evt. gegevens over uw familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische 

behandeling; 

- Gegevens over opleiding en vorming; 

- Geluids- of beeldopname; 

- Evt. financiële gegevens. 

Waarom verzamelen we die gegevens? 

We verzamelen deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle (logopedische) zorg te kunnen 

verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen aan het RIZIV en eventueel aan u en 

om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. 

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en ons 

als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het 

noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van 

uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.  

Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om uw 

logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of 

schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het 

schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.  

Wanneer we gegevens van u verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over 

de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging. 

Worden de gegevens met anderen gedeeld? 

De gegevens die we van en over u hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze 

dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals: 



 

- Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw 

huisarts, met het CLB, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …), of  

- Indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, 

de mutualiteit), of  

- Voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, 

verzekeraar, gerechtelijke overheden, …) 

- Wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen 

vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

We zijn verplicht om uw dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we uw gegevens 30 jaar 

bewaren. 

Zijn er specifieke rechten die u kan uitoefenen over de gegevens die we van u bewaren? 

Als patiënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van u 

bewaren. 

Zo heeft u recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van u bewaren. Indien u 

uw patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan u daartoe een schriftelijk verzoek 

aan uw behandelende logopedist richten. 

Tevens heeft u het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier 

zijn opgenomen, aan te passen. 

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus 

niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan u die toestemming 

voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden 

bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een 

toestemming. 

Indien u een klacht hebt specifiek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u die indienen 

bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.1 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van uw gegevens? 

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van uw gegevens in het logopedisch 

patiëntendossier  is uw behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. De 

contactgegevens zijn dezelfde als die van de logopedische groepspraktijk: 

De Wegwijzer 

Ekkergemstraat 15/Kaarderijstraat 69 

9000 Gent 

 
1 Op datum van het opstellen van deze privacy policy is de Gegevensbeschermingsautoriteit nog niet opgericht en zijn er nog 
geen contactgegevens beschikbaar. 


