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Logopedie

Voordeel van de aanvullende verzekering

Wat is
logopedie?

Meer dan ooit leven we in een communicatiemaatschappij. Goede communicatieve
vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn cruciaal voor de overdracht van
onder meer informatie, kennis en gevoelens. Communicatie- en taalstoornissen
kunnen daardoor een negatieve invloed hebben op ons sociale en emotionele leven.
Vroeger werd een logopedist ook wel een 'spraakleraar' genoemd. Logopedie is
inmiddels sterk geëvolueerd. Tegenwoordig richt logopedie zich op de hulpverlening
bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie omvat veel
uitingsvormen, waaronder spreken, lezen, schrijven, gebarentaal en liplezen. De
logopedist tracht stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te
beperken of te verhelpen.

Hoeveel bedraagt
onze
tussenkomst?

- Bij tussenkomst van de verplichte verzekering: volledige terugbetaling van het
remgeld

Hoe kan je deze
tussenkomst
bekomen?

Bij tussenkomst van de verplichte verzekering:
Bezorg ons het originele getuigschrift.

- Bij uitputting van de rechten binnen de verplichte ziekteverzekering of bij eenvoudige
spraakstoornissen (sigmatisme, capacisme, broddelen enzovoort vanaf de 3e
kleuterklas): tussenkomst van 5 euro/sessie (2 sessies/week gedurende 6 maanden, 4
keer vernieuwbaar), ongeacht je leeftijd. Er dient dan wel telkens een nieuwe
aanvraag te worden ingediend.

Je kind moet over een geldig globaal medisch dossier (GMD, zie Infomut 43)
beschikken of ingeschreven zijn in een medisch huis. Een GMD wordt geopend en
beheerd door de huisarts. De kosten voor het openen van dit dossier worden volledig
vergoed door het ziekenfonds.
Bij uitputting van de rechten binnen de verplichte ziekteverzekering:
1. Je moet een gemotiveerd logopedisch verslag en een door een arts-specialist
opgesteld voorschrift indienen.
2. Onze adviserend arts onderzoekt je dossier.
3. Wanneer de adviserend arts je dossier positief adviseert, krijg je een formulier dat
je door een logopedist laat invullen.
4. Op het einde van de behandeling bezorg je ons het ingevulde formulier, waarna wij
de tegemoetkoming uitbetalen.

Wens je meer
informatie?

Ons ziekenfonds beschikt over een uitgebreid netwerk van kantoren. Mocht je nog
vragen hebben of verdere inlichtingen wensen, staan onze raadgevers je graag te
woord. Je kan ook bellen naar de dienst Gezondheidszorg-Leden op het nummer 02
506 96 11 of surfen naar www.fsmb.be.
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