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Kenmerk 

BR/CU-7151 

 

 

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet 

marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse  

Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen 

van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen. 

 

Ingevolge artikel 59, tweede lid, Wmg heeft de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met brieven van 21 juli 2011, 

kenmerk MC-U 307309, en van 16 december 2011, kenmerk MC-U-3093364, 

ten behoeve van de voorliggende beleidsregel aanwijzingen op grond van 

artikel 7 Wmg aan de NZa gegeven. 

 

 

1. Reikwijdte 

 

Deze beleidsregel is van toepassing op logopedische zorg als omschreven 

bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze 

beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het 

terrein van logopedische zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid 

van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet 

op de beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG). 

 

 

2. Doel van de beleidsregel 

 

Het doel van deze beleidsregel is vastlegging van het beleid inzake de 

wijze waarop de diverse prestatiebeschrijvingen en tarieven voor 

logopedische zorg tot stand komen.  

 

 

3. Begripsbepalingen 
 

3.1 Arbeidskostenbestanddeel  

Het aandeel van het normatief bepaalde arbeidskosten van een logopedist 

in het (maximum)tarief, dat aanbieders van logopedische zorg in rekening 

mogen brengen.  

 

3.2 Praktijkkostenbestanddeel  

Het aandeel van de normatief bepaalde praktijkkosten van een logopedist 

in het (maximum)tarief, dat aanbieders van logopedische zorg in rekening 

mogen brengen.  

 

3.3 Rekenomzet 

De som van het arbeidskostenbestanddeel (zie artikel 3.1) en  

het praktijkkostenbestanddeel (zie artikel 3.2). 

 

3.4 Rekennorm  

Begripsaanduiding voor een normatief bepaald aantal (logopedische) 

zittingen per jaar. 

 

 

                                                
1 Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, sub b, nr. 2o, van de Wmg. 
2 Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, aanhef, en sub d, van het  

    Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg. 
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4. Prestatiebeschrijvingen 

 

In het kader van deze beleidsregel worden de volgende 

prestatiebeschrijvingen onderscheiden:  

a. Screening 

b. Anamnese en onderzoek na screening 

c. Screening, anamnese en onderzoek 

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing 

e. Eenmalig onderzoek 

f. Individuele zitting reguliere logopedie 

g. Individuele zitting reguliere telelogopedie 

h. Individuele zitting stotteren 

i. Individuele zitting telelogopedie stotteren 

j. Individuele zitting afasie 

k. Individuele zitting telelogopedie afasie 

l. Individuele zitting preverbale logopedie 

m. Telefonische zitting 

n. Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen 

o. Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen 

p. Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen 

q. Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot en met tien 

personen 

r. Behandeling volgens het Hänen-Ouderprogramma 

s. Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS) 

t. Toeslag voor behandeling aan huis 

u. Toeslag voor behandeling in een instelling 

v. Overleg met derden 

w. Verslaglegging aan derden 

 

 

5. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen 

 

Ad a) Screening 

De screening bij directe toegang logopedie (DTL) is een kort contact 

tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts 

naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de 

zorgverlener de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder 

onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/ 

adviseert de patiënt. 

 

Ad b) Anamnese en onderzoek na screening 

Tijdens de anamnese en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij 

een nieuwe indicatie een anamnese en onderzoek uit en stelt een 

behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. 

 

Ad c) screening, anamnese en onderzoek 

Tijdens de DTL-screening, anamnese en onderzoek voert de zorgverlener 

bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een 

arts naar de zorgverlener gaat, een screening, anamnese en onderzoek uit 

en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de 

patiënt. 

 

Ad d) Anamnese en onderzoek na verwijzing 

Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij 

een nieuwe indicatie een anamnese en onderzoek uit en stelt een 

behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De 

patiënt is verwezen door een arts. 
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Ad e) Eenmalig onderzoek 

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren 

ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het 

(be)handelbeleid en de logopedische (on)mogelijkheden.  

Het eenmalig onderzoek kan niet opgevolgd worden door een zitting voor 

dezelfde aandoening. Tenzij een arts na de schriftelijke rapportage 

verwijst voor behandeling logopedie. Er zal dan altijd gestart moeten 

worden met anamnese en onderzoek na verwijzing. 

 

Voor een eenmalig onderzoek gelden de volgende voorwaarden: 

- Er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de 

verwijzer voor een eenmalig onderzoek; 

- Er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de 

zorgverlener aan de verwijzer. 

 

Ad f) Individuele zitting reguliere logopedie 

De individuele zitting reguliere logopedie is een onafgebroken tijdspanne, 

waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face en één-op-één voor één of 

meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de 

tijdsduur en de inhoud van de behandeling. 

 

Ad g) Individuele zitting reguliere telelogopedie 

De individuele zitting reguliere telelogopedie is een onafgebroken 

tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of 

meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de 

tijdsduur en de inhoud van de behandeling. 

 

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden: 

- Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, 

waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte 

plaatsvinden; 

- De individuele zitting reguliere telelogopedie dient ter vervanging 

van een individuele zitting reguliere logopedie. 

- Er is geen sprake van een telefonische zitting. 

 

Ad h) Individuele zitting stotteren 

De individuele zitting stotteren is een onafgebroken tijdspanne, waarin de 

zorgverlener de patiënt face-to-face en één-op-één voor de indicatie 

stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de 

inhoud van de behandeling. 

De individuele zitting stotteren wordt geleverd door een zorgverlener die 

ingeschreven staat in een door de NVLF en ZN gezamenlijk aangewezen 

register. 

 

Ad i) Individuele zitting telelogopedie stotteren 

De individuele zitting telelogopedie stotteren is een onafgebroken 

tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de 

indicatie stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de 

tijdsduur en de inhoud van de behandeling. 

De individuele zitting telelogopedie stotteren wordt geleverd door een 

zorgverlener die ingeschreven staat in een door de NVLF en ZN gezamenlijk 

aangewezen register. 

 

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden: 

- Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, 

waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte 

plaatsvinden; 

- De individuele zitting telelogopedie stotteren dient ter vervanging 

van een individuele zitting stotteren. 

- Er is geen sprake van een telefonische zitting. 
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Ad j) Individuele zitting afasie 

De individuele zitting afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de 

zorgverlener de patiënt face-to-face en één-op-één voor de indicatie afasie 

begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud 

van de behandeling. 

De individuele zitting afasie wordt geleverd door een zorgverlener die 

ingeschreven staat in een door de NVLF en ZN gezamenlijk aangewezen 

register. 

 

Ad k) Individuele zitting telelogopedie afasie 

De individuele zitting telelogopedie afasie is een onafgebroken tijdspanne, 

waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie stotteren 

begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud 

van de behandeling. 

De individuele zitting telelogopedie afasie wordt geleverd door een 

zorgverlener die ingeschreven staat in een door de NVLF en ZN gezamenlijk 

aangewezen register. 

 

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden: 

- Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, 

waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte 

plaatsvinden; 

- De individuele zitting telelogopedie afasie dient ter vervanging van 

een individuele zitting afasie. 

- Er is geen sprake van een telefonische zitting. 

 

Ad l) Individuele zitting preverbale logopedie 

De individuele zitting preverbale logopedie is een onafgebroken tijdspanne, 

waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face en één-op-één voor één of 

meerdere indicaties met betrekking tot preverbale logopedie begeleidt, 

adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de 

behandeling. 

De individuele zitting preverbale logopedie wordt geleverd door een 

zorgverlener die ingeschreven staat in een door de NVLF en ZN gezamenlijk 

aangewezen register. 

 

Ad m) Telefonische zitting 

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en 

de patiënt. 

 

Voor de telefonische zitting gelden de volgende voorwaarden: 

- Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, 

waarbij ook face-to-face contacten plaatsvinden;  

- De telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele 

zitting. 

- De telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in 

overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de 

zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.  

 

Ad n, o, p en q) Groepszitting voor specifieke behandeling van twee, drie, 

vier, of vijf tot en met tien personen 

De groepszitting voor specifieke behandeling van 2, 3, 4, of 5-10 

personen betreft een prestatie per patiënt per uur. Groepsbehandeling 

heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie 

zo langduriger per interventie kan worden belast en begeleid en/of door 

het lotgenotencontact. De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde 

individuele aandacht bepalen de grootte van de groep.  
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Voor een groepszitting gelden de volgende voorwaarden: 

- De nadere indicatiestelling groepsbehandeling geschiedt door de 

zorgverlener in overleg met de patiënt en/of de verwijzer; 

- Er is minimaal een anamnese en onderzoek vooraf gegaan aan de 

groepszitting; 

- De individuele behandelplannen worden uitgebreid met een 

groepsbehandelplan; 

- De behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt 

te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep; 

- De groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke 

homogeniteit in relatie tot de medische diagnose; 

 
Indien de groepszitting in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de 
toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling in rekening worden 
gebracht. 

 

Ad r) Behandeling volgens het Hänen-Ouderprogramma 

De behandeling volgens het Hänen-ouderprogramma betreft een 

logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders 

van minimaal zes en maximaal acht kinderen. De zorgverlener voldoet 

aan het protocol Hänen-ouderprogramma en staat ingeschreven in een 

door de NVLF en ZN gezamenlijk aangewezen register. 

 
Indien de behandeling volgens het Hänen-ouderprogramma in rekening 
wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis 
of in een instelling in rekening worden gebracht. 

 

Ad s) Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS) 

De groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren betreft een prestatie per 

patiënt per dagdeel. Per te behandelen doelgroep geldt een maximum 

aantal te declareren dagdelen. 

 

Voor de groepsbehandeling IZS gelden de volgende voorwaarden: 

- De zorgverlener voldoet aan het protocol groepsbehandeling 

Integrale Zorg Stotteren; 

- De groepsbehandeling wordt aangeboden in een groep van 

minimaal vijf en maximaal acht patiënten per zorgverlener; 

- De zorgverlener staat ingeschreven in een door de NVLF en ZN 

gezamenlijk aangewezen register. 

 
Indien de groepsbehandeling IZS in rekening wordt gebracht, kan 
daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling in 
rekening worden gebracht. 

 

Ad t) Toeslag voor behandeling aan huis 

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan naast de 

individuele zitting een toeslag voor de behandeling aan huis in rekening 

worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten. 

 

Voor de toeslag voor behandeling aan huis gelden de volgende 

voorwaarden: 

- De behandeling vindt buiten de praktijk bij de patiënt thuis, niet in 

een instelling, plaats.  

- Er is een verwijzing voor behandeling aan huis, gesteld door een 

arts. 

- De toeslag kan per adres per dag slechts eenmaal in rekening 

worden gebracht. 

- Voor behandeling op een locatie anders dan hier genoemd, 

bijvoorbeeld op een school of kinderdagverblijf, kan geen toeslag 

in rekening worden gebracht. 
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Ad u) Toeslag voor behandeling in een instelling 

In het geval de zorgverlener de patiënt in een tot de WTZi toegelaten 

instelling behandelt kan naast de individuele zitting een toeslag voor 

behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie 

van tijd en reiskosten. 

 

Voor de toeslag voor behandeling in een WTZi-instelling gelden de 

volgende voorwaarden: 

- De behandeling vindt buiten de praktijk, in een tot de WTZi 

toegelaten instelling, plaats; 

- Er is een verwijzing voor behandeling in een WTZi-instelling, 

gesteld door een arts; 

- De toeslag kan per adres slechts eenmaal in rekening worden 

gebracht; 

- De toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de 

WTZi-instelling een behandelruimte is voor logopedie. 

 

Ad v) Overleg met derden 

Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van 

derden en na toestemming van de patiënt, overleg plaatsvindt. Het tarief, 

op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in 

rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. Het 

overleg met derden betreft een prestatie per patiënt per half uur. 

 

Ad w) Verslaglegging aan derden 

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke 

informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming 

van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, 

voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) 

aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan 

derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. De verslaglegging aan derden 

betreft een prestatie per patiënt per half uur. 

 

 

6. Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw 

 

6.1 Het arbeidskostenbestanddeel van het tarief bedraagt € 72.670 

(definitief niveau 2015). Het arbeidskostenbestanddeel bestaat uit 

primaire arbeidskosten, inconveniënten en aankledingsposten. 

 

6.2 Het praktijkkostenbestanddeel van het tarief bedraagt € 25.839 

(definitief niveau 2015). Het praktijkkostenbestanddeel bestaat uit onder 

meer de volgende elementen, te weten personeelskosten, 

huisvestingskosten, oefen- en behandelmateriaalkosten, autokosten, 

afschrijvingskosten, rentekosten. 

 

6.3 De rekennorm bedraagt 2.348 zittingen per jaar. 

 

6.4 Jaarlijks vindt een aanpassing (indexering) van zowel het 

arbeidskosten- als het praktijkkostenbestanddeel plaats. De wijze van 

indexeren is geregeld in beleidsregel ‘Indexering’. 

 

 

7.  Totstandkoming (maximum)tarieven   

 

7.1 Individuele zitting reguliere logopedie 

Het maximumtarief voor een individuele zitting reguliere logopedie is de 

uitkomst van de rekenomzet (= arbeidskostenbestanddeel + 

praktijkkostenbestanddeel (zie artikelen 6.1 en 6.2)) gedeeld door de 

rekennorm (zie artikel 6.4). 



Kenmerk 

BR/CU-7151 

 

Pagina 

7 van 10 

 

7.2 Individuele zitting reguliere telelogopedie 

Het maximumtarief voor een individuele zitting reguliere telelogopedie is 1 

maal het maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie 

artikel 7.1). 

 

7.3 Individuele zitting stotteren, preverbale logopedie en afasie 

Het maximumtarief voor de individuele zitting ten behoeve van patiënten 

met de indicatie stotteren, de indicatie preverbale logopedie en/of de 

indicatie afasie is 2 maal het maximumtarief per individuele zitting 

reguliere logopedie (zie artikel 7.1). 

 

7.4 Individuele zitting telelogopedie stotteren en afasie 

Het maximumtarief voor de individuele zitting telelogopedie ten behoeve 

van patiënten met de indicatie stotteren en de indicatie afasie is 2 maal 

het maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie artikel 

7.1). 

 

7.5 Telefonische zitting 

Het maximumtarief voor een telefonische zitting is ½ maal het 

maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie artikel 7.1). 

 

7.6 Screening 

Het maximumtarief voor een screening is ½ maal het maximumtarief per 

individuele zitting reguliere logopedie (zie artikel 7.1). 

 

7.7 Anamnese en onderzoek na screening 

Het maximumtarief voor een anamnese en onderzoek na screening is 2 

maal het maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie 

artikel 7.1). 

 

7.8 Screening, anamnese en onderzoek 

Het maximumtarief voor een screening, anamnese en onderzoek is 2½ 

maal het maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie 

artikel 7.1). 

 

7.9 Anamnese en onderzoek na verwijzing 

Het maximumtarief voor een anamnese en onderzoek na verwijzing is 2 

maal het maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie 

artikel 7.1). 

 

7.10  Eenmalig onderzoek 

Het maximumtarief voor een eenmalig onderzoek (op medische indicatie), 

ongeacht of er een behandeling volgt, is 2 maal het maximumtarief voor 

de individuele zitting reguliere logopedie (zie artikel 7.1). 

 

7.11  Groepszitting 

De volgende prestaties voor een groepszitting worden onderscheiden: 

- groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen; 

- groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen; 

- groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen; 

- groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot en met tien 

personen. 

 

Aangezien er bij een groepszitting sprake is van extra tijdsbeslag in 

verband met individuele voor- en nabehandeling en tevens van extra 

kosten is er in dit tarief een toeslag van 50% verdisconteerd.  
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Het maximumtarief per patiënt per uur wordt als volgt berekend: 

– groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen: 

½ * 1,5 * 2 * het maximumtarief voor de individuele zitting reguliere 

logopedie (zie artikel 7.1);  

– groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen: 

1/3 * 1,5 * 2 * het maximumtarief tarief voor de individuele zitting 

reguliere logopedie (zie artikel 7.1);  

– groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen: 

¼ * 1,5 * 2 * het maximumtarief tarief voor de individuele zitting 

reguliere logopedie (zie artikel 7.1);  

– groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot en met tien 

personen: 

1/7 * 1,5 * 2 * het maximumtarief tarief voor de individuele zitting 

reguliere logopedie (zie artikel 7.1).  

 

7.12  Behandeling volgens het Hänen-Ouderprogramma 

Het maximumtarief voor logopedische behandeling volgens het  

Hänen-Ouderprogramma is optelsom van 44,5 maal het maximumtarief 

voor de individuele zitting reguliere logopedie (zie artikel 7.1) én 22,5 

maal het maximumtarief voor de groepszitting voor specifieke 

behandeling van vijf tot en met tien personen (zie artikel 7.11) én 4 maal 

het tarief voor de thuisbehandeling (zie artikel 7.17). Rekenkundig ziet dit 

er als volgt uit: 

 

(44,5 x tarief art.7.1) + (22,5 x tarief art.7.11) + (4 x tarief art.7.17) 

 

7.13  Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS) 

Het maximumtarief per dagdeel per patiënt voor groepsbehandeling 

Integrale Zorg Stotteren (IZS) is de optelsom van 4,17 maal het 

maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie artikel 7.1) 

én 24 maal het maximumtarief voor de groepszitting voor specifieke 

behandeling van vijf tot en met tien personen (zie artikel 7.11) én een 

kostencomponent van maximaal € 60,73 (definitief niveau 2015) voor de 

huur van de groepsruimte gedeeld door 6. De kosten voor de huur van  

de groepsruimte betreft een vast maximumbedrag dat jaarlijks wordt 

geïndexeerd volgens de jaarlijkse aanpassingssystematiek van het 

praktijkkostenbestanddeel (CEP). 

 

Rekenkundig ziet dit er als volgt uit:  

  

(4,17 x tarief 7.1) + (24 x maximumtarief 7.11) + 60,73  

   6 

 

Per te behandelen doelgroep is daarbij een maximaal aantal dagdelen 

vastgesteld. 

− Doelgroep 1: Basisschoolkinderen en hun ouders: 14 dagdelen; 

– Doelgroep 2: Jongeren: 10 dagdelen; 

– Doelgroep 3: Volwassenen (spreektechnieken): 7 dagdelen; 

– Doelgroep 4: Volwassenen (angstreductie): 17 dagdelen; 

–   Doelgroep 5: Volwassenen (spreektechnieken & angstreductie): 24 

dagdelen. 

 

Naast het maximumtarief per dagdeel per patiënt kunnen ook ‘verblijfs- 

en verzorgingskosten’ en ‘overige kosten’ in rekening worden gebracht, 

indien en voor zover deze kosten zich in het kader van een 

groepsbehandeling IZS voordoen.  
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Voor de verblijfs- en verzorgingskosten geldt dat het gaat om een vast 

maximumbedrag per patiënt voor de gehele behandeling, dus ongeacht 

het uiteindelijke aantal dagdelen van de behandeling. Ofwel voor de te 

behandelen doelgroep 1 € 229,99, doelgroep 2 € 142,37, doelgroep 3  

€ 109,52, groep 4 € 317,60 en doelgroep 5 € 427,12 (definitief niveau 

2015). Voor de overige kosten geldt dat het - voor de duur van de totale 

behandeling - gaat om een vast maximumbedrag per patiënt van € 8,76 

(definitief niveau 2015) per dagdeel. Zowel de ‘verblijfs- en 

verzorgingskosten’ als de ‘overige kosten’ betreffen maximumbedragen 

die jaarlijks worden geïndexeerd met de jaarlijkse prijsindex (CEP). 

 

7.14 Overleg met derden 

Het maximumtarief voor het overleg met derden (niet zijnde de verwijzer) 

te declareren aan derden (niet zijnde de zorgverzekeraar) is 1 maal het 

maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie artikel 7.1). 

 

7.15 Verslaglegging aan derden 

Het maximumtarief voor de verslaglegging aan derden (niet zijnde de 

verwijzer) te declareren aan derden (niet zijnde de zorgverzekeraar) is  

1 maal het maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie 

artikel 7.1). 

 

7.16 Toeslag voor behandeling aan huis 

De toeslag voor een behandeling bij de patiënt thuis of een eenmalig 

specifiek logopedisch onderzoek (op medische indicatie) thuis bij de 

patiënt waarop geen behandeling volgt, is ½ maal het maximumtarief per 

individuele zitting reguliere logopedie (zie artikel 7.1) plus de vergoeding 

voor vijf retourkilometers volgens de Reisregeling binnenland. 

 

7.17 Toeslag voor behandeling in instelling 

De toeslag voor een behandeling van de patiënt in een WTZi-instelling of 

een eenmalig specifiek logopedisch onderzoek (op medische indicatie) bij 

de patiënt in een WTZi-instelling waarop geen behandeling volgt, is ½ 

maal het maximumtarief per individuele zitting reguliere logopedie (zie 

artikel 7.1 plus de vergoeding voor vijf retourkilometers volgens de 

Reisregeling binnenland. 

 

7.18 Structurele taakstelling 2012 

Als gevolg van de door de minister van VWS opgelegde taakstelling zoals 

verwoord in de aanwijzing van 14 december 2011 met kenmerk  

MC-U-3093364, worden de uitkomsten van de tariefberekening voor alle 

prestaties zoals verwoord in artikelen 7.1 tot en met 7.17 structureel 

verlaagd met 5,02%. 

 

 

8 Algemene bepalingen bij de prestaties door zorgaanbieders 

die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden met 

ingang van 1 januari 2016. 

 
− De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en 

de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er meerdere 
prestaties op 1 dag gedeclareerd kunnen worden. 

 

− Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie 

en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken 

onderdeel uit van de zitting. Indirecte tijd kan derhalve niet in 

rekening worden gebracht bij de patiënt en/of bij de zorgverzekeraar. 
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− Per dag kan per patiënt één prestatie gedeclareerd worden. Dit geldt 

niet voor prestatiebeschrijvingen f t/m u of een combinatie van f t/m 

u. Deze kunnen wel meerdere keren op één dag gedeclareerd worden 

indien aan de voorwaarde is voldaan dat er sprake is van een 

medische noodzaak voor het leveren van meerdere prestaties op één 

dag, gesteld door een arts. 

 

− De prestaties v en w kunnen zonder toestemming van een arts 

meerdere keren per dag gedeclareerd worden afhankelijk van de 

tijdsinspanning logopedist. 

 
− Daarnaast geldt de declaratiebeperking van één prestatie per dag per 

patiënt niet voor de prestaties “screening en anamnese en onderzoek” 
of “anamnese en onderzoek na screening” of “anamnese en onderzoek 
na verwijzing” in combinatie met één van de prestatiebeschrijvingen f 
t/m l. 

 

 

8. Intrekking oude beleidsregel(s) 

 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de 

beleidsregel ‘Logopedie’, met kenmerk BR/CU-7097, ingetrokken.  

 

 

9. Overgangsbepaling 

 

De beleidsregel ‘Logopedie’ met kenmerk BR/CU-7097 blijft van 

toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in 

die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die 

beleidsregel gold. 

 

 

10. Inwerkingtreding en citeerregel 

 

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016. Ingevolge artikel 

20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg 

(Wmg) zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden 

gedaan in de Staatscourant. 

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel Logopedie’. 

 

 

TOELICHTING 

 

In de beleidsregel logopedie is naast de toevoeging van een aantal nieuwe 

prestaties (telelogopedie stotteren en afasie, anamnese en onderzoek na 

screening/verwijzing en screening, anamnese en onderzoek) ook een 

aantal prestatiebeschrijvingen verduidelijkt. Met deze aanpassingen is 

aangesloten bij de prestaties en –beschrijvingen van de andere 

paramedische beroepsgroepen zoals fysio- en oefentherapie. 

 

 


