
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg  
Logopedie 2017

55
94

4-
17

01

Behandeling Basisverzekering
Principe Polis Restitutie

Basisverzekering
Principe Polis

Aanvullende verzekeringen
Small
Medium
Large
Extra Large

Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis*
(Let op! Dit is een indicatief 
bedrag).

Vergoeding Naturapolis
(75% van het gemiddelde  
tarief waarvoor wij deze zorg 
hebben ingekocht bij door ons 
gecontracteerde zorgverleners)

4000 Individuele zitting reguliere logopedie € 46,28 € 23,14

4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor  
behandeling aan huis

€ 71,40 € 35,70

4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie € 46,28 € 23,14

4003 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor  
behandeling in een instelling

€ 71,40 € 35,70

4050 Screening bij directe toegang logopedie Geen vergoeding Geen vergoeding

4057 Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie Geen vergoeding Geen vergoeding

4061 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing € 46,28 € 23,14

4062 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met 
toeslag voor behandeling aan huis

€ 71,40 € 35,70

4063 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met  
toeslag voor behandeling in een instelling

€ 71,40 € 35,70

4102 Eenmalig logopedisch onderzoek € 92,55 € 46,28

4103 Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling  
aan huis

€ 117,68 € 58,84

4104 Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling in 
een instelling

€ 117,68 € 58,84

4201 Voor groepsbehandeling integrale Zorg Stotteren (IZS), per dagdeel € 126,93 € 63,47

4214 Groepszitting logopedie voor specifieke behandeling van twee 
personen

€ 42,57 € 21,29

4215 Groepszitting logopedie voor specifieke behandeling van  
drie personen

€ 29,61 € 14,81

4216 Groepszitting logopedie voor specifieke behandeling van vier 
personen

€ 26,37 € 13,19

4217 Groepszitting logopedie voor specifieke behandeling van vijf  
tot tien personen

€ 19,91 € 9,95

* Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden, indien er geen Wmg-tarief is, indicatieve bedragen genoemd. Uitgangspunt is
   dat maximaal de indicatieve bedragen worden vergoed. Zijn de kosten hoger (dan het indicatieve bedrag), dan beoordelen wij of
   de declaratie in uw geval niet onredelijk hoog is. Deze onredelijk hoge bedragen mogen wij volgens de wet niet vergoeden.



Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door niet gecontracteerde zorgverleners.  
Een volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht  
(of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom 
altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt.   

Behandeling Basisverzekering
Principe Polis Restitutie

Basisverzekering
Principe Polis

Aanvullende verzekeringen
Small
Medium
Large
Extra Large

Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis*
(Let op! Dit is een indicatief 
bedrag).

Vergoeding Naturapolis
(75% van het gemiddelde  
tarief waarvoor wij deze zorg 
hebben ingekocht bij door ons 
gecontracteerde zorgverleners)

4301 Individuele zitting logopedie stotteren € 92,55 € 46,28

4302 Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor  
behandeling aan huis

€ 117,68 € 58,84

4303 Individuele zitting preverbale logopedie € 92,55 € 46,28

4304 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor 
behandeling aan huis

€ 117,68 € 58,84

4305 Individuele zitting logopedie afasie € 92,55 € 46,28

4306 Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling  
aan huis

€ 117,68 € 58,84

4307 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma € 2.614,55 € 1.307,27

4308 Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor  
behandeling in een instelling

€ 117,68 € 58,84

4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren € 92,55 € 46,28

4310 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor 
behandeling in een instelling

€ 117,68 € 58,84

4311 Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling  
in een instelling

€ 117,68 € 58,84

4312 Individuele zitting telelogopedie afasie € 92,55 € 46,28


