Nieuws december ‘18
Contracten zorgverzekeraars 2019
Net als andere jaren heeft Logopedie De Spreektoren opnieuw gekeken naar de contracten
met de zorgverzekeraars. Op dit moment is het zo dat de zorgverzekeraars allerlei eisen
stellen die niet in verhouding staan met het tarief dat zij bieden.
Omdat wij als praktijk voor onze inkomsten afhankelijk zijn van deze contracten hebben wij
toch een deel daarvan getekend. Een aantal hebben we geweigerd.
In 2019 hebben we een contract met de volgende verzekeraarsgroepen: VGZ, CZ, Zilveren
Kruis, Menzis en De Friesland (inclusief de verschillende labels die onder deze groepen
vallen).
Kwaliteit
We willen u laten weten dat wij bij De Spreektoren werken volgens de kwaliteitseisen die
gelden voor logopedische praktijken. Zoals een goede administratie, verslaglegging volgens
de richtlijnen, cliënttevredenheidsonderzoek, regelmatige bij- en nascholing, overleg met
andere logopedisten etc.
Vergoedingen
Als wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar dan gaat de betaling vanzelf.
Ons factureringsbureau (Infomedics) brengt de kosten rechtstreeks in rekening bij de
verzekeraar.
Hebben wij geen contract met uw verzekeraar dan vergoedt deze mogelijk slechts een deel
van de kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis (natura of restitutie);
dit kunt u navragen bij uw verzekeraar. U ontvangt een rekening via Infomedics.
Niet-nagekomen afspraken worden door geen enkele verzekeraar vergoed en moet u zelf
betalen (€28,-).
Ander nieuws
De Spreektoren gaat uitbreiden. Vanaf 01-01-2019 hebben we er een behandelruimte bij op
de huidige locatie. Voor u en uw kind verandert er weinig. Jullie blijven dezelfde gezichten
zien. De Spreektoren blijft een kleinschalige tweemanspraktijk.
Tot slot
Voor vragen over deze brief kunt u ons altijd benaderen. Praktische informatie kunt u ook op
onze website vinden. We wensen u fijne feestdagen en zien u graag in het nieuwe jaar
weer!

Hartelijke groet,
Anja Leerink & Carolien Veldman
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