Logopediepraktijken Balk & Nij beets
Correspondentieadres:
Geawei 8
9245 HA Nij Beets
Tel.: 06-42119970
info@logopedieinfriesland.nl
www.logopedieinfriesland.nl
www.dyslexieinfriesland.nl
IBAN: NL49RABO0108430138
K.v.K.: 011540650000
Praktijkadressen:
Mr. C.J. Tromstraat 35a 8561 BA Balk
Dorpsstraat 10 9245 HA Nij Beets
Aanmeldingsformulier
Om tijdens uw eerste afspraak zo snel mogelijk inhoudelijk aan de slag te kunnen gaan verzoeken wij u
onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen en samen met de gevraagde documenten
tijdens uw eerste afspraak mee te nemen.
Persoonlijke cliëntgegevens
Voornaam + achternaam
Adres & huisnummer
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats

man / vrouw

Burger Service Nummer (BSN)
Type ID bewijs
WID (nummer identiteitskaart)*

*Ter controle graag uw ID bewijs meenemen

Contactpersoon
cliënt zelf / ouders / anders
Contactgegevens indien afwijkend van bovenstaande
Verwijziging
Huisarts
Verwijzer
Verwijsdatum
Verwijsbrief aanwezig

Opmerkingen / vragen:

te (plaats)

ja / nee** ** Een verwijsbrief is nodig voor het starten van een behandeltraject.
Indien nog niet aanwezig kunt u deze aanvragen bij uw huisarts.
Graag de verwijsbrief meenemen tijdens uw eerste afspraak.

Tijdens uw eerste afspraak krijgt u uitleg over het eventuele onderzoeks- en behandeltraject. Wij streven
erna dit samen met u begrijpelijk en helder te formuleren. Hiermee hopen wij ook uw en onze verwachtingen en
mogelijkheden helder te krijgen.
Overleg met derden
Tijdens het behandeltraject kan het wenselijk zijn dat de logopedist contact legt met derden ten behoeve
van het behandeltraject. U kunt hierbij denken aan een leerkracht, IB-er, KNO-arts, huisarts, orthodontist,
tandarts, etc. Dit kunnen en willen wij uitsluitend met uw toestemming doen.
Ik verleen de logopedist toestemming contact te hebben met derden in het belang van het behandeltraject
ja / nee
Afwezig
Indien u verhinderd bent voor een afspraak is dat uiteraard vervelend. Wij denken dat een ieder de gemaakte
afspraken altijd probeert na te komen, ook in het belang van de behandelingen. Mocht u verhinderd zijn door
ziekte, schoolreisjes, onverhoopte andere zaken laat het ons zo spoedig mogelijk weten via email of telefoon.
Indien u geen bericht geeft en helaas ook niet aanwezig bent, zijn wij genoodzaakt de geplande afspraak bij
u in rekening te brengen. Dit tarief bedraagt € 35,00 excl. BTW.
Klachten
Indien u klachten of bezwaren heeft verzoeken wij deze aan ons kenbaar te maken. Mochten wij er samen
niet uitkomen kunt u zich wenden tot het klachtenloket paramedici. Wij zijn aangesloten bij de NVLF en
klachtenregeling welke hieraan verbonden is voldoet uiteraard aan de wet Wkkgz. Meer informatie vind u op onze
site of www.nlvf.nl
Ondertekening
Bij ondertekening verklaart u de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens geeft u aan akkoord te
gaan dat uw logopedische behandelaar contact op mag nemen met derden, uitsluitend in het belang van
het behandeltraject.
Hiernaast kan er tijdens of na afloop van het behandeltraject contact opgenomen worden voor een onderzoek
over uw ervaringen en tevredenheid. Dit gebeurt per email en gegevens worden geheel anoniem verwerkt.

Naam:

Datum:

Handtekening:

