Eerste aanvraag

Voorschrift onderzoek
Logopedisch onderzoek
Voorschrift behandeling
Start logopedische behandeling

Aanvraag verlenging
Voorschrift evolutie-onderzoek

Evolutieonderzoek
Voorschrift verlenging
behandeling
Start verlenging

Op onze website www.vvl.be kan je als patiënt of
zorgverlener heel wat nuttige informatie terugvinden.

Handleiding bij de

Zo vind je per stoornis wat uitleg, wie deze stoornis
mag voorschrijven, hoeveel sessies er terugbetaald
kunnen worden en of er mogelijkheden zijn tot
terugbetaling voor ouderbegeleiding en/of herval.
Hierover kan een logopedist je meer uitleg geven.

tot terugbetaling

Je vindt er ook een zoekfunctie waarmee je een
logopedist kan zoeken in je buurt. De zoekfunctie
geeft ook de mogelijkheid iemand te zoeken met een
bepaalde specialisatie.
In de VVLwebshop kan je je
folders bestellen
per stoornis.
Hierin vind je
uitleg over wat de
stoornis is en hoe
het onderzoek
en de behandeling
verlopen.
Deze kan je als arts bijvoorbeeld
in je wachtzaal leggen
of aan een patiënt meegeven.
Vragen? Contacteer dan het VVL-secretariaat!
info@vvl.be
03 722 12 00

aanvraag

Logopedie
Informatiefolder over de
aanvraagprocedure voor de
voorschrijvende arts en patiënt
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Het dossier

1. Voorschrift voor onderzoek

Er wordt een dossier opgesteld om
terugbetaling aan te vragen bij de
mutualiteit.
Het dossier moet volgende elementen
bevatten:
1. Een voorschrift voor het
logopedische onderzoek
2. Een verslag van de logopedist
(bilan)
3. Een voorschrift voor de
logopedische behandeling
4. Het aanvraagformulier om
tegemoetkoming in de kosten voor
logopedische verstrekkingen
Hierbij is het belangrijk dat de juiste
volgorde gerespecteerd wordt.
Een arts schrijft eerst het onderzoek voor,
dan gebeurt het onderzoek bij de
logopedist en nadien schrijft de arts de
behandeling voor.
Alleen wanneer het dossier alle elementen
in de juiste volgorde bevat, kan het worden
ingediend bij de mutualiteit.
Het dossier moet binnen de
60 dagen na het logopedisch
onderzoek bij de adviserend
arts van de mutualiteit zijn
toegekomen.
Als dat niet binnen deze termijn gebeurt,
wordt het onderzoek niet terugbetaald.

Het onderzoek mag worden
voorgeschreven door een arts. Dit
wil zeggen dat zowel de huisarts als
een arts-specialist hier mag
voorschrijven.
De enige uitzondering hierop is een aanvraag
voor dysfasie, waar enkel de kinderneuroloog
mag voorschrijven.
Een tandarts of orthodont mag geen onderzoek
voorschrijven.
Het voorschrift voor het onderzoek is luik 1 van
het medisch voorschrift. Zo’n formulier kan je
opvragen bij de logopedist of de arts. Op het
voorschrift moet een datum staan, de
handtekening en stempel met gegevens van de
arts en de logopedische stoornis waarvoor een
onderzoek nodig is.

3. Voorschrift voor behandeling
Het voorschrift voor de therapie is luik 3
van het medisch voorschrift. De
behandeling moet bij aanvang worden
voorgeschreven door een arts-specialist.
Bij de meeste stoornissen mag dit een
kinderarts, NKO-arts, (neuro)psychiater of
kinderneuroloog zijn. Soms zijn er ook
andere voorschrijvers (tandarts of
orthodont) mogelijk of zijn er andere
voorwaarden. Dit kan je navragen bij de
logopedist of bekijken op de VVL-website.
Wanneer het over een verlenging gaat,
mag de behandeling ook door een huisarts
worden voorgeschreven.
Op het voorschrift moeten
volgende elementen staan:
-

2. Verslag van de logopedist
Na het onderzoek, maakt de logopedist een
verslag (bilan) op. In het verslag staan zeker
volgende gegevens:
-

Voor welke stoornis er terugbetaling wordt
aangevraagd
De resultaten van de onderzoeken
Het therapievoorstel met duurtijd, plaats
en inhoud

De logopedist vult ook luik 2 van het medisch
voorschrift in.

-

de datum
de handtekening en
stempel met gegevens van de arts
de duurtijd van de therapie (meestal 1
jaar, ook uitzonderingen zijn mogelijk)
individuele sessies van 30 minuten
en/of 60 minuten en/of sessies in groep

4. Aanvraagformulier
Dit formulier krijg je van de logopedist of
van het ziekenfonds. Hierop moeten de
gegevens van de patiënt en de logopedist
ingevuld worden. De patiënt of ouder moet
dit handtekenen, de datum noteren en van
een kleefbriefje voorzien.

