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Hier vind u
informatie
over onze praktijk

046 – 48 11 012 of 06 – 515 36 943
www.logopedist.com
vera.heemeijer@gmail.com
Koningstraat 83 - Born
Dorpstraat 64 - Buchten

Onze zorg!

Wij bieden alle logopedische zorg aan kinderen & volwassenen:
Stem (o.a stemklachten, astma, COPD)
Spraak (o.a. articulatie, stotteren en dysartrie)
Taal ( o.a. afasie )

Contact:
Vera Heemeijer
- van Wersch

Gehoor
Eet- drink- en slikproblemen

Bekijk hier een kort filmpje van onze praktijk
http://youtu.be/NxQLtSKYOv0
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Praktische informatie

•

•
•
•

•

De behandelingen vinden volgens afspraak plaats en dienen bij verhindering
tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of
niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht
en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
Wij delen alleen informatie met derden als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Wij bespreken samen met u het behandelplan.
De basisverzekering dekt logopedie in bijna alle situaties. De declaraties
van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht.
Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende
of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen
van de declaraties.
Daarnaast betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf
via het eigen risico (vanaf 18 jaar).
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Kwaliteit van zorg staat centraal

•

Lid van de Nederlandse vereniging voor
Logopedie & Foniatrie (NVLF)

•

Ingeschreven in het kwaliteitsregister
voor paramedici

•

Wij werken samen met Paramedisch Centrum
Health & Sports – www.healthandsports.nl
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Wij zijn lid van
en werken
samen met…

