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TARIEVEN  LOGOPEDISCHE BEHANDELING,  PER ZORGVERZEKERAAR,  IN 2019 

Hieronder leest u de tarieven voor de verschillende behandelingen per zorgverzekeraar.  

Deze bedragen zijn overeengekomen met de zorgverzekeraars en worden rechtstreeks bij 

de zorgverzekeraars gedeclareerd. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 

2020 

Op één dag kunnen meerdere tarieven worden gedeclareerd. Hierover wordt u vooraf 

geïnformeerd. 

Logopedie valt in 2019 onder de basisverzekering. De behandelingen worden volledig en 

onbeperkt vergoed door de zorgverzekeraar en vallen voor iedereen vanaf 18 jaar onder het 

eigen risico. In 2019 is dit eigen risico € 385,00. 

Het schrijven van een verslag aan iemand anders dan de verwijzer wordt, na overleg met u, 

bij u of bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het tarief voor een beknopt verslag 

bedraagt € 42,56. Het bedrag voor een uitgebreid verslag bedraagt € 85,12. 

Het overleg met iemand anders dan de verwijzer kan bij u of bij de opdrachtgever in rekening 

worden gebracht. Dit wordt met u overlegd. Het tarief voor dit overleg bedraag € 42,56 per 

half uur. Indien van toepassing bedraagt de uittoeslag € 24,19 

Wanneer een behandeling niet op tijd (24 uur van te voren of voor 9.00 uur bij ziekte op de 

dag van afspraak) wordt afgezegd en er vervolgens op de vrijgekomen tijd geen andere 

afspraak kan worden ingepland, worden de behandelkosten bij u in rekening gebracht. 

 

CZ/Nationale Nederlanden 

Behandeling logopedie    € 32,45 

Behandeling logopedie aan huis   € 43,30  

Behandeling preverbale logopedie   € 64,85 
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Behandeling preverbale logopedie aan huis  € 83,25 

Telefonische zitting     € 16,20 

Eenmalig logopedisch onderzoek   € 64,85 

Anamnese en onderzoek na verwijzing  € 64,85 

Toeslag bezoek aan huis    € 10,85 

 

Zilveren Kruis/OZF/FBTO/Avero Achmea/Aevitae 

Behandeling logopedie    € 31,34 

Behandeling logopedie aan huis   € 48,36 

Lange behandeling logopedie   € 62,69  

Lange behandeling logopedie aan huis  € 79,71 

Behandeling preverbale logopedie   € 62,69 

Behandeling preverbale logopedie aan huis  € 79,71 

Eenmalig logopedisch onderzoek   € 62,69 

Screening bij directe toegankelijkheid  € 9,19 

Screening, anamnese en onderzoek   € 40,53 

Anamnese en onderzoek na verwijzing  € 31,34 

Instructie/overleg ouders/verzorgers   € 31,34 

Toeslag bezoek aan huis    € 17,02 

 

VRZ/Zorg en Zekerheid/ENO/ONVZ 

Behandeling logopedie    € 32,55 

Behandeling logopedie aan huis   € 49,40 

Lange behandeling logopedie    € 65,10 

Lange behandeling logopedie aan huis   € 81,95 

Behandeling preverbale logopedie   € 65,10 

Behandeling preverbale logopedie aan huis  € 81,95 

Telefonische zitting     € 16,28 

Eenmalig logopedisch onderzoek   € 65,10 
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Screening bij directe toegankelijkheid  € 11,76 

Screening, anamnese en onderzoek   € 63,95 

Anamnese en onderzoek na screening  € 52,19 

Anamnese en onderzoek na verwijzing  € 52,19 

Instructie/overleg ouders/verzorgers   € 32,55 

Toeslag bezoek aan huis    € 16,85 

 

De Friesland 

Behandeling logopedie    € 32,55 

Behandeling logopedie aan huis   € 51,47 

Behandeling preverbale logopedie   € 65,10 

Behandeling preverbale logopedie aan huis  € 84,02 

Eenmalig logopedisch onderzoek   € 65,10 

Anamnese en onderzoek na verwijzing  € 43,10 

Instructie/overleg ouders/verzorgers   € 32,55 

Toeslag bezoek aan huis    € 18,92 

 

VGZ/Univé/IZZ/IZA/UMC/Aevita/Caresco 

Behandeling logopedie    € 31,10 

Behandeling logopedie aan huis   € 42,60 

Lange behandeling logopedie    € 41,60 

Lange behandeling logopedie aan huis  € 53,10    

Behandeling preverbale logopedie   € 61,20 

Behandeling preverbale logopedie aan huis  € 72,70 

Eenmalig logopedisch onderzoek   € 61,20 

Screening bij directe toegankelijkheid  € 14,00 

Screening, anamnese en onderzoek   € 58,30 

Anamnese en onderzoek na screening  € 44,30 

Anamnese en onderzoek na verwijzing  € 59,40 
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Instructie/overleg ouders/verzorgers   € 31,10 

Toeslag bezoek aan huis    € 11,50 

 

Caresq/IptiQ (Promovendum/National Academic/Besured)Atlas (Aevitae) 

Behandeling logopedie    € 31,20 

Behandeling logopedie aan huis   € 42,40 

Lange behandeling logopedie   € 62,40  

Lange behandeling logopedie aan huis   € 73,60 

Behandeling preverbale logopedie   € 62,40 

Behandeling preverbale logopedie aan huis  € 73,60 

Eenmalig logopedisch onderzoek   € 62,40 

Screening bij directe toegankelijkheid  € 10,60 

Screening, anamnese en onderzoek   € 55,90 

Anamnese en onderzoek na screening  € 45,20 

Anamnese en onderzoek na verwijzing  € 50,60 

Instructie/overleg ouders/verzorgers   € 31,20 

Toeslag bezoek aan huis    € 11,20 

 

DSW /ASR/ De Amersfoortse verzekeringen/Ditzo zorgverzekering 

Behandeling logopedie    € 32,25 

Behandeling logopedie aan huis   € 50,60 

Lange behandeling logopedie    € 64,85  

Lange behandeling logopedie aan huis   € 83,20 

Behandeling preverbale logopedie   € 64,85 

Behandeling preverbale logopedie aan huis  € 83,20 

Eenmalig logopedisch onderzoek   € 64,85 

Screening bij directe toegankelijkheid  € 15,80 

Screening, anamnese en onderzoek   € 77,95 

Anamnese en onderzoek na screening  € 62,00 
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Anamnese en onderzoek na verwijzing  € 62,00 

Instructie/overleg ouders/verzorgers   € 32,25 

Toeslag bezoek aan huis     € 18,35 

 

Menzis/Anderzorg 

Behandeling logopedie    € 31,03 

Behandeling logopedie aan huis   € 48,63 

Behandeling preverbale logopedie   € 62,06 

Behandeling preverbale logopedie aan huis  € 79,66 

Telefonische zitting     € 10,00 

Eenmalig logopedisch onderzoek   € 62,06 

Screening bij directe toegankelijkheid  € 10,40 

Screening, anamnese en onderzoek   € 72,46 

Anamnese en onderzoek na screening  € 62,06 

Anamnese en onderzoek na verwijzing  € 62,06 

Instructie/overleg ouders/verzorgers   € 31,03 

Toeslag bezoek aan huis    € 17,60 

 

 


