Samenwerkende Logopediepraktijken Nieuw West
Informatie over afstemming tussen school en logopedie eerstelijn
Geacht directie, intern- en ambulant begeleider,
Om de zorg rondom leerlingen met spraak-taalproblemen zo optimaal mogelijk te
coördineren is afstemming nodig tussen school, trajectbegeleider en eerstelijns
logopedist. Dagelijks krijgen wij aanvragen van intern- en ambulant begeleiders voor
testgegevens/verslagen en/of overleg over leerlingen.
Hieronder vindt u de belangrijkste afspraken die NVLF en Siméa gemaakt hebben over
de vergoeding logopedisten eerstelijn.
1. De ambulant begeleider nodigt de behandelend eerstelijns logopedist uit voor een
overleg, als de bijdrage een onderwijskundig doel dient. De behandelend
logopedist maakt een offerte voor het bijwonen van het overleg. Na goedkeuring
van deze offerte wordt het bijwonen van het overleg vergoed.
2. Om te voorkomen dat het bijwonen van het overleg wordt vervangen door
telefonische afstemming, is afgesproken dat het telefoongesprek maximaal 5
minuten duurt. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over afstemming per
email. De NVLF vindt dat ook daar maximaal 5 minuten de grens is.
3. Voor het aanleveren van onderzoeksgegevens voor de herindicatie-aanvraag,
wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de planning van de behandelend
logopedist. Als er voor deze aanvraag een onderzoek gevraagd wordt dat niet in
het behandelplan past, kan ook voor het afnemen (en beoordelen) van dit
onderzoek een offerte worden ingediend die na goedkeuring wordt uitbetaald.
4. Voor het maken van verslagen wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de
planning van de behandelend logopedist voor het maken van een (tussentijds)
verslag voor de verwijzer. Er hoeven geen uitgebreide verslagen meer gemaakt te
worden. De lengte van het verslag is 1-2 A4.
Logopedische behandeling is op medische indicatie van een verwijzer (huisarts of
specialist). Bij de behandeling is een kort eind- of jaarlijks verslag voor de verwijzer
inbegrepen. Ouders kunnen hiervan, kosteloos een kopie opvragen voor derden.
Voor overleg, verslagen en onderzoek op aanvraag (niet zijnde de verwijzer)
brengen de Samenwerkende Logopediepraktijken Nieuw-West kosten in
rekening bij de aanvrager.
Op onze websites vindt u de tarieven hiervoor.
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