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Voorwoord 

Het voor u liggende eindrapport vormt het resultaat van het onderzoek naar de praktijkkosten, inkom-

sten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken in Nederland in 2009 en 2011. Het doel van dit on-

derzoek was om inzichtelijk te maken in hoeverre de huidige tarieven voor logopedisten nog represen-

tatief zijn in verhouding tot de gemaakte kosten.  

Het onderzoek is uitgevoerd door SIRA Consulting B.V., in samenwerking met accountantskantoor 

Steens & Partners. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van juni 2011 tot december 2011, in 

opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit.  

Graag willen wij het voorwoord gebruiken om een aantal partijen te bedanken, die hebben meege-

werkt aan de totstandkoming van het onderzoek. 

Allereerst bedanken wij de logopedisten die de gegevens hebben aangeleverd om het onderzoek uit te 

kunnen voeren. Aan dit onderzoek hebben 94 logopedisten meegewerkt, voor wie het invullen van de 

vragenlijst soms een ingewikkelde en tijdrovende opgave bleek. Hun inzet voor het onderzoek en de 

sector logopedie wordt gewaardeerd. 

Gedurende de onderzoeksperiode hebben wij meerdere malen gesproken met de klankbordgroep, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Zorg-

verzekeraars Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport1. Wij danken hen 

voor de nuttige en opbouwende feedback. 

Tot slot willen wij de opdrachtgever bedanken voor de goede samenwerking en inhoudelijke kennisde-

ling tijdens dit proces, wat heeft geleid tot dit gezamenlijke eindresultaat. 

Namens het onderzoeksteam, 

Drs. Ing. Peter Bex,  

Directeur SIRA Consulting 

1 Het College voor zorgverzekeringen was agendalid van deze klankbordgroep. 
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Samenvatting 

Inleiding 

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft in 2008 een verzoek ingediend 

tot herijking van de tarieven voor de logopedische zorg. De praktijkkosten en de rekennorm die wor-

den gebruikt voor het bepalen van de tarieven zouden niet meer aansluiten bij de huidige praktijk. 

Nader onderzoek in opdracht van de NVLF heeft dit onderbouwd. Naar aanleiding hiervan heeft de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar werkprogramma voor 2011 besloten om een onderzoek te 

laten uitvoeren naar de praktijkkosten en de werklast van de vrijgevestigde ofwel de extramuraal 

werkende logopedisten. Het onderzoek richt zich op drie onderwerpen: 

1. Praktijkkosten per fte per jaar. De kosten om een logopedische praktijk draaiende te houden. 

2. Praktijkopbrengsten per fte per jaar. De inkomsten uit het verrichten van logopedische zorg. 

3. Rekennorm. Het aantal logopedische verrichtingen dat op jaarbasis door één fte logopedist kan 

worden uitgevoerd. 

Werkwijze 

De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een vragenlijst die is ingevuld door 

94 logopedisten. Deze respondenten zijn geselecteerd door middel van een aselecte steekproef. Alle 

onderzoeksgegevens zijn gecontroleerd in audits om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarbor-

gen. De gegevensverzameling en het model dat is gebruikt om de praktijkkosten, -opbrengsten en 

tijdsbesteding per fte te berekenen, zijn gecontroleerd door een accountant. Deze werkwijze is afge-

stemd in de klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de NVLF, Zorgverzekeraars Neder-

land en het ministerie van VWS en vervolgens vastgesteld door de opdrachtgever: de NZa. 

Praktijkinkomsten 

Op basis van gegevens over het jaar 2009 is bepaald dat de gemiddelde omzet voor een logopedie-

praktijk € 50.368 per fte bedraagt. Deze omzet komt voor 91% voort uit declaraties van reguliere zit-

tingen. Daarnaast missen logopedisten een deel van hun omzet omdat zij no-shows en verslagen aan 

en overleg met derden niet altijd kunnen declareren terwijl dit wel mag. Deze omzetderving wordt 

geschat op ongeveer € 5.642 per fte per jaar. 

Een extrapolatie van de omzetgegevens naar de totale omzet aan logopedische zorg in Nederland voor 

2009 geeft een bedrag van circa € 97,9 miljoen. Dit is 1,6% meer dan werd verwacht op basis van de 

werkelijk aan declaraties uitbetaalde omzet zoals geregistreerd door Vektis. Dit ligt binnen de gren-

zen van de nauwkeurigheid van het onderzoek. 

Praktijkkosten 

De praktijkkosten zijn berekend op basis van gegevens over het jaar 2009. Op basis van de onder-

zoeksresultaten komen de gemiddelde praktijkkosten per fte uit op € 23.424. Dit is 12% lager dan de 

praktijkkosten die zijn gebruikt voor het bepalen van het tarief voor 2009. De belangrijkste kosten-

posten die de omvang van de praktijkkosten bepalen zijn: 

� De salariskosten voor praktijken die personeel hebben. 

� De huisvestingskosten voor met name de praktijken die behandelruimte huren. 

� De algemene kosten: zoals kantoorkosten, verzekeringen en accountantskosten. 

Uit de variantie-analyse blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse praktijkkosten per fte voor praktijken 

zonder personeel (€ 18.174) en praktijken met personeel (€ 29.800) significant van elkaar verschillen. 
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Logopediepraktijken hebben sinds 2009 te maken met hogere kosten voor: 

� ICT: de noodzaak om gebruik te maken van webbased declaratiessystemen en om een website 

te hebben leidt tot extra kosten. 

� Oefen- en behandelmateriaal: er moet nieuw testmateriaal worden aangeschaft. 

� Huisvesting: met name in zorgcentra krijgen praktijken te maken met toenemende huurkosten. 

20% van de respondenten geeft aan dat zij investeringen hebben uitgesteld vanwege beperkte financi-

ele middelen. Dit zijn met name investeringen in oefen- en behandelmateriaal en apparatuur.  

Rekennorm 

De rekennorm is bepaald op 2.348 zittingen per fte per jaar. Dit is berekend op basis van een tijdsbe-

stedingsonderzoek over de eerste helft van het jaar 2011. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat de tijds-

besteding per fte als volgt is verdeeld, met tussen haakjes het 95% betrouwbaarheidsinterval: 

� Direct cliëntgebonden tijd per fte: 1.174 uur (1.136 – 1.212 uur). 

� Indirect cliëntgebonden tijd per fte: 330 uur (312 - 353 uur). 

� Niet cliëntgebonden tijd per fte: 296 uur (276 – 311 uur). 

Naast het uitvoeren van zittingen wordt de meeste tijd besteed aan het bijwerken van dossiers van 

cliënten. Dit kost een logopedist gemiddeld 4,9 minuten per zitting. 

Uit de variantie-analyse blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse direct cliëntgebonden tijd per fte voor 

praktijken zonder personeel (€ 1.185) en praktijken met personeel (€ 1.161) niet significant van el-

kaar verschillen. Voor de tijdsbesteding is dan ook geen sprake van aparte subpopulaties. 

De afgelopen jaren is de tijd die logopedisten besteden aan andere werkzaamheden dan direct cliënt-

gebonden werkzaamheden, toegenomen doordat: 

� De diagnostiek van de cliënten complexer is geworden. 

� Er meer kinderen worden behandeld met een zogenaamd ‘rugzakje’. 

Samenvattend 

Gehele 

onderzoekspopulatie 

Subpopulaties 

Met personeel Zonder personeel 

Per fte 
Nauwkeu-

righeid % 
Per fte 

Nauwkeu-

righeid % 
Per fte 

Nauwkeu-

righeid % 

Totaal praktijkkosten € 23.424 9% € 29.800 9% € 18.794 11% 

Totaal omzet € 50.368 5% € 52.775 5% € 48.385 7% 

Aantal zittingen 2.348 5% 2.322 7% 2.370 6% 

De nauwkeurigheid van de onderzoeksresultaten voldoet aan de eisen die hieraan vooraf zijn gesteld 

in het programma van eisen van het onderzoek. Daarnaast is ook vastgesteld dat de onderzoeksresul-

taten voldoen aan de eisen voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Deze eisen zijn: 

� Voor de gehele populatie een betrouwbaarheid van 90% en een nauwkeurigheid van 10%. 

� Voor subpopulaties een betrouwbaarheid van 85% en een nauwkeurigheid van 15%. 
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1 Inleiding 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland, zowel van 

zorgaanbieders als van verzekeraars, zowel op curatieve markten als op de markten voor langdurige 

zorg. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd en 

stelt condities voor marktwerking vast, die geheel of gedeeltelijk kunnen worden geliberaliseerd. 

Binnen deze taak valt ook het vaststellen van de (maximum)tarieven die in rekening kunnen worden 

gebracht voor logopedische zorg.  

In 2008 heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) een verzoek ingediend 

tot het herijken van de tarieven voor de logopedische zorg. De praktijkkosten en rekennorm die wor-

den gebruikt voor het bepalen van de tarieven, zouden namelijk niet meer aansluiten bij de huidige 

praktijk. De NVLF heeft daar, op verzoek van de NZa, een nadere onderbouwing voor aangeleverd2.  

Met de vaststelling van het NZa werkprogramma voor 2011 is besloten te starten met een onderzoek 

naar de praktijkkosten en rekennorm voor de logopedische zorg3. In dit kader hebben SIRA Consulting 

en Steens & Partners het project ‘Kostprijsonderzoek logopedie’ uitgevoerd. Centraal in het onder-

zoek staan de vrijgevestigde logopedisten, ofwel de extramuraal werkende logopedisten. Het onder-

zoek richt zich op drie onderwerpen: 

4. Praktijkkosten. Dit zijn de kosten om een logopedische praktijk draaiende te houden, zoals 

onder andere de kosten voor huisvesting, opleidingen, testen en oefen- en behandelmateriaal. 

5. Praktijkopbrengsten. Hierbij wordt gekeken naar de inkomsten van een logopediepraktijk uit 

het verrichten van logopedische zorg. 

6. Rekennorm. Dit betreft het aantal logopedische verrichtingen dat op jaarbasis door een gemid-

delde praktijk kan worden uitgevoerd. 

De doelstelling van het project ‘Kostprijsonderzoek logopedie’ kan worden samengevat als het inzich-

telijk maken in hoeverre de huidige tarieven voor logopedisten nog representatief zijn in verhouding 

met de nu gemaakte kosten en tijdsbesteding.  

In de onderliggende rapportage is het onderzoek naar de praktijkkosten en rekennorm voor vrijgeves-

tigde logopediepraktijken beschreven. In het eerste hoofdstuk zijn kort de achtergronden van het 

onderzoek beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze van het onderzoek en de gehanteerde 

algemene uitgangspunten. De onderzoekspopulatie en de hieruit getrokken steekproef zijn beschreven 

in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft de bevindingen ten aanzien van de omzet van logopediepraktij-

ken. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten opgenomen van het onderzoek naar de praktijkkosten. Dit be-

treft zowel de uitkomsten van het onderzoek als de analyse van deze onderzoeksresultaten. De resul-

taten en analyse van het tijdsbestedingsonderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 6. Een samenvatting 

van de resultaten is opgenomen aan het begin van deze rapportage. 

2 ‘Tijdsbesteding en praktijkkosten vrijgevestigd logopedist’, Prismant, maart 2010. 

3 Onder logopedische zorg wordt verstaan: Het beroepsmatig handelen gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van 

de communicatie en de orale en pharyngeale verwerking van het eten en drinken met als doel de gezondheid van de patiënt, cliënt 

of opdrachtgever in stand te houden dan wel te bevorderen (Bron: beroepsprofiel NVLF). 
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2 Werkwijze en uitgangspunten 

2.1 Projectuitvoering 

Om de doelstellingen van het project “Kostprijsonderzoek logopedie” in een beheersbare opzet te 

realiseren, is het project in 4 fasen onderverdeeld: 

1. Vaststellen uitgangspunten en randvoorwaarden. 

2. Uitvoeren bureauonderzoek en eerste analyse. 

3. Uitvoeren praktijkonderzoek en tweede analyse. 

4. Consolideren onderzoeksresultaten en externe controle. 

Figuur 1. Schematische weergave van de projectuitvoering. 

Ad. 1. Vaststellen uitgangspunten en randvoorwaarden  

Bij de start van het onderzoek zijn de werkwijze en uitgangspunten besproken met de leden van de 

klankbordgroep4. Dit betreft vooral de onderzoeksopzet met onder andere de onderzoekspopulatie en 

de bepaling van de steekproefomvang. De beschrijving van de steekproef is weergegeven in paragraaf 

3.1 en de onderzoekspopulatie in paragraaf 3.3. De leden van de klankbordgroep zijn hiermee akkoord 

gegaan nadat zij hun inbreng hebben gegeven op de onderzoeksopzet. Alle inbreng van de klankbord-

groep is verwerkt in het plan van aanpak dat hierna is vastgesteld door de NZa. 

Op basis van informatie over de huidige tariefstelling, aanvullende informatie van de NZa en onder-

zoek eerder uitgevoerd in opdracht van de NVLF5, is bepaald welke informatie in het onderzoek moest 

worden uitgevraagd. Er is een digitaal vragenformulier opgesteld om deze gegevens te verzamelen. 

Deze vragenlijst is afgestemd met de leden van de klankbordgroep, enkele logopedisten en accoun-

tants. In een pilot met drie logopedisten is de vragenlijst getest op inefficiënties en onduidelijkheden. 

Bij de vragenlijst is een toelichting opgesteld om de respondenten te helpen met het invullen. Hierin 

zijn ook handleidingen opgenomen van de meest gebruikte declaratiesystemen, zodat de benodigde 

gegevens hier eenvoudig uit waren te halen. De vragenlijst en toelichting zijn opgenomen in de bijla-

gen van dit onderzoek. 

4 In de klankbordgroep hadden naast de NZa ook Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN) plaats. Het ministerie van VWS en CVZ waren agendalid van deze klankbordgroep. 

5 ‘Tijdsbesteding en praktijkkosten vrijgevestigde logopedist’, Prismant, maart 2010. 
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Ad. 2. Uitvoeren bureauonderzoek en eerste analyse 

Uit de populatie is een aselecte steekproef getrokken. De vragenlijsten zijn verstuurd naar de logope-

diepraktijken in deze aselecte steekproef. De respondenten zijn bij het invullen van de vragenlijst 

zoveel mogelijk begeleid. Dit is gedaan door middel van regelmatig contact met de respondenten en 

het inrichten van een helpdesk waardoor vragen snel konden worden beantwoord. Deze werkwijze 

heeft bijgedragen aan een tijdige en volledige respons zonder dat de respondenten te maken hebben 

gehad met een volledig handhavingstraject. Overigens was meewerken aan het onderzoek verplicht op 

basis van artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg.  

De ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt in het analysemodel. De ontvangen gegevens zijn reeds in 

deze fase gecontroleerd om inconsistenties vast te stellen en om potentiële uitbuiters te identifice-

ren. Daarnaast zijn de gegevens gecontroleerd aan de hand van de meegestuurde jaarrekening6 en de 

gegevens uit het declaratiesysteem. Met een gevoeligheidsanalyse is daarnaast bepaald welke gege-

vens de meeste invloed hebben op het eindresultaat. Deze analyses en controles zijn uitgevoerd met 

de accountant en gebruikt om gericht na te gaan welke gegevens in het praktijkonderzoek in fase 3 

moesten worden geverifieerd. De voor deze controle gebruikte protocollen zijn opgenomen in de bij-

lagen van deze rapportage. 

Ad. 3. Uitvoeren praktijkonderzoek en tweede analyse  

In het praktijkonderzoek is bij alle respondenten de aangeleverde informatie gecontroleerd door mid-

del van een bezoek of telefonisch. Hierbij zijn ook aanvullende gegevens opgevraagd om de ingevulde 

waarden nader te controleren zoals een verzamelloonstaat, een uitdraai van de agenda en facturen. 

De eventuele aanpassingen van de gegevens uit het praktijkonderzoek zijn verwerkt in het analyse-

model. Gegevens zijn alleen bijgesteld indien uit de audit bleek dat de ingevoerde waarde onjuist 

was. In circa driekwart gevallen zijn alleen kleine aanpassingen noodzakelijk geweest. In de overige 

gevallen zijn in overleg met de respondent grotere aanpassingen nodig gebleken.  De voornaamste 

aanpassingen betroffen de uren die waren ingevuld voor de indirect en niet-cliëntgebonden tijd en de 

verdeling van de praktijkkosten over de verschillende kostenposten. 

De geverifieerde gegevens zijn statistisch geanalyseerd en gebruikt voor het berekenen van de onder-

zoeksresultaten. Alle berekeningen en gegevens in het analysemodel zijn herleidbaar tot de brongege-

vens uit de individuele vragenlijsten. De hiervoor gebruikte protocollen zijn opgenomen in de bijlagen 

van deze rapportage. 

Ad. 4. Consolideren onderzoeksresultaten en externe controle 

De gegevensverzameling en (statistische) analyses zijn uitgevoerd door het projectteam in nauwe 

samenwerking met de NZa. Bovendien is een accountantscontrole uitgevoerd op de totale praktijkkos-

ten per fte en de rekennorm, bestaande uit de direct aan logopedische zorg bestede tijd per fte, de 

indirect aan logopedische zorg bestede tijd per fte en de gemiddelde tijd per reguliere zitting voor 

extramuraal werkende logopedisten. Dit om de kwaliteit van het onderzoek en de berekeningen ook 

extern te waarborgen. 

De feitelijke resultaten en bevindingen van dit onderzoek zijn weergegeven in de onderliggende rap-

portage. Deze rapportage is afgestemd met de NZa en de leden van de klankbordgroep. 

6 Indien van toepassing. Kleine praktijken hebben geen jaarrekening. Hierbij is gevraagd om andere gegevens aan te leveren om de 

praktijkkosten te onderbouwen. Dit kan zijn een belastingaangifte waarin de kostenposten zijn genoemd of gegevens uit de boek-

houding van de praktijk. 
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2.2 Uitgangspunten 

Voor het ‘Kostprijsonderzoek logopedie’ zijn in overleg met de opdrachtgever de onderstaande alge-

mene uitgangspunten gehanteerd. 

1. Hanteer een representatieve steekproef 

Het onderzoek gaat uit van een representatieve steekproef uit de onderzoekspopulatie. In paragraaf 

3.1 is beschreven hoe de omvang van deze steekproef is bepaald en hoe deze steekproef vervolgens is 

getrokken. Doordat is gewerkt met een representatieve steekproef voldoen de onderzoeksuitkomsten, 

zoals weergegeven in de hoofdstukken 4 en 5, aan de door de NZa gestelde normen voor de betrouw-

baarheid, 95%, en nauwkeurigheid, 10%. 

2. Beperk de belasting voor de respondenten 

Om de belasting voor de respondenten zo beperkt mogelijk te houden zijn in het onderzoek de vol-

gende maatregelen genomen: 

� Er is gericht informatie uitgevraagd die voor de respondenten makkelijk toegankelijk en een-

duidig is. Zo zijn de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de huidige praktijkkosten 

verzameld uit de jaarrekening en de bedrijfsadministratie. Voor het verzamelen van de gege-

vens voor de rekennorm is deels gebruik gemaakt van de declaratiesystemen die de logopedis-

ten hanteren. In de toelichting bij de vragenlijst zijn daarom handleidingen opgenomen voor de 

meest gebruikte declaratiesystemen.  

� Bij het opstellen van de vragenlijst is veel aandacht besteed aan de balans tussen niet te veel 

gegevens opvragen, maar wel voldoende om alle voor het onderzoek relevante informatie te 

verzamelen. Hiermee is de belasting van de respondenten zoveel mogelijk beperkt. 

� Alle respondenten zijn tijdens het onderzoek persoonlijk benaderd en er is een helpdesk inge-

steld om snel eventuele onduidelijkheden en belemmeringen weg te nemen. 

In de praktijk is gebleken dat een deel van de respondenten alsnog veel tijd heeft besteed aan het 

invullen van de vragenlijst. De precieze oorzaken hiervan verschillen, maar liggen met name in het 

feit dat de respondenten de gegevens met een hoger detailniveau hebben verzameld dan was ge-

vraagd voor het onderzoek. Hoewel dit de kwaliteit van de onderzoeksresultaten ten goede komt, 

heeft het niet bijgedragen aan het uitgangspunt van een beperkte tijdsbesteding voor de responden-

ten van het onderzoek. 

3. Het referentiejaar voor het onderzoek 

Voor de praktijkkosten zijn gegevens uitgevraagd over het jaar 2009. Dit is het meest recente jaar 

waarvan zeker is dat alle financiële gegevens beschikbaar zijn. Aan de respondenten is daarnaast 

gevraagd of de praktijkkosten significant zijn veranderd na 2009 en of in deze periode nieuwe kosten-

posten zijn ontstaan. In paragraaf 4.2 zijn deze punten beschreven. 

Voor het tijdsbestedingsonderzoek zijn gegevens gevraagd voor het eerste half jaar van 2011 omdat 

het moeilijk is voor de respondenten om voor 2009 nog betrouwbare gegevens te achterhalen. Ook is 

hierbij gevraagd of de tijdsbestedingen de afgelopen jaren significant zijn veranderd. 
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4. Het begrip fte 

Als uitkomst van het onderzoek zijn de praktijkkosten en de rekennorm bepaald per fte. Een fte staat 

voor een Full Time Equivalant en is de tijd die een persoon werkt als deze voltijd werkt. Voor het 

onderzoek is hierbij aangesloten bij de uitgangspunten die zijn gebruikt voor de berekening van de 

tarieven voor logopedische zorg7. Hierbij is uitgegaan van 225 werkzame dagen per jaar, waarbij elke 

dag 8 uur wordt gewerkt. In de beleidsregel is dit aantal werkzame dagen bepaald door van het totaal 

aantal dagen in een jaar, 365, de dagen af te trekken die geen werkdag zijn. Dit betreft: 

� Weekenden. Dit zijn 104 dagen per jaar. 

� Vakantiedagen. Dit zijn 25 dagen per jaar. 

� Ziektedagen. Dit is vastgesteld op 5 dagen per jaar. 

� Bijzonder verlof. Dit betreft de landelijke vrije dagen die buiten het weekend vallen zoals 

Tweede Kerstdag en Hemelvaartsdag. Dit zijn in totaal 6 dagen per jaar. 

In het onderzoek zijn de bovenstaande gegevens als vaste uitgangspunten beschouwd. Het aantal 

weekenden en bijzonder verlof betreft een vaststaand aantal dagen. Daarnaast wordt in het onder-

zoek alleen de eerste helft van 2011 onderzocht. Dit geeft geen betrouwbaar beeld ten aanzien van 

het jaarlijkse aantal ziekte- en vakantiedagen van een logopedist. 

Opmerking: Voor het bepalen van het aantal fte dat in een logopediepraktijk werkzaam is, zijn niet 

alleen de logopedisten meegenomen maar alle medewerkers van de praktijk. Het werk van dit andere 

personeel zouden de logopedisten anders zelf moeten doen. Ook het andere personeel is hiermee een 

essentieel onderdeel van de praktijk. Bij praktijken zonder personeel is de tijd voor deze werkzaam-

heden meegenomen in het onderzoek als niet cliëntgebonden tijd voor de eigenaar van de praktijk. 

5. Externe controle van de onderzoeksresultaten 

De verzamelde onderzoeksgegevens en uitgevoerde berekeningen zijn gecontroleerd door een accoun-

tant. Deze accountant heeft meegelopen bij enkele audits en is betrokken geweest bij het bepalen 

van de protocollen voor de gegevensverwerking. In het project zijn op twee momenten controles uit-

gevoerd door de accountant: 

� De eerste controle is uitgevoerd na het verzamelen en verwerken van de aangeleverde gege-

vens in fase 2. Bij deze controle zijn de gegevens en berekeningen door middel van deelwaar-

nemingen niet alleen gecontroleerd op juistheid, maar is ook nagegaan welke gegevens in het 

praktijkonderzoek bij de respondenten extra moesten worden gecontroleerd. Hierbij is gemoti-

veerd welke gegevens moesten worden aangepast. 

� De tweede controle door de accountant is na het praktijkonderzoek uitgevoerd. Deze controle 

betrof een controle door middel van deelwaarnemingen van alle verzamelde en verwerkte ge-

gevens en een controle op de juistheid van de werking van het model en het bepalen van de 

uitkomsten. 

De verklaring die is afgegeven door de accountant, is opgenomen in de bijlagen van deze rapportage. 

7 Beleidsregel NZa 2011 (BR/CU-7039). 
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3 Logopediepraktijken 

3.1 Bepalen van de steekproef

Omvang van de populatie 

Er is geen eenduidige bron beschikbaar op basis waarvan de exacte omvang van de onderzoekpopula-

tie kan worden bepaald. Op basis van een zorgvuldige analyse is de onderzoekspopulatie vastgesteld 

op 1.115 extramurale logopediepraktijken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de database van Vektis 

waarin de AGB-codes zijn opgenomen waarmee logopedisten hun logopedische prestaties declareren. 

Tijdens het onderzoek is echter gebleken dat deze lijst meer codes bevat dan het aantal praktijken 

dat tot de onderzoekspopulatie behoort. Ten opzichte van de 2.530 AGB-codes in de database zijn de 

volgende correcties gedaan: 

� Een maatschap is in dit onderzoek meegenomen als één individuele praktijk. In de lijst met 

AGB-codes zijn echter individuele codes opgenomen voor elke eigenaar én de praktijk zelf. Uit 

het onderzoek blijkt dat 14% van de praktijken een maatschap is. Hieruit blijkt ook dat een 

maatschap gemiddeld 2,5 eigenaar heeft. Elke maatschap heeft daarom 3,5 codes (2,5 eige-

naar plus de praktijk zelf) in de lijst. Dit resulteert in 885 (35%) meer codes dan praktijken. 

� Niet alle codes op de lijst zijn voor actieve praktijken. Van de 94 logopediepraktijken die zijn 

benaderd voor het onderzoek bleken 17 praktijken niet meer te bestaan. Aangenomen wordt 

dat hiermee 455 (18%) van het totaal aantal codes inactief is. 

� Een deel van de codes betroffen instellingen die alleen intramurale logopedisten in dienst heb-

ben. Deze vallen buiten de onderzoekspopulatie. Dit betreft 3 van 94 benaderde organisaties 

en daarmee wordt aangenomen dat 75 (3%) van de codes buiten de onderzoekspopulatie valt. 

Vaststellen van de steekproefomvang 

De omvang van de steekproef die in het onderzoek moet worden genomen om tot representatieve 

gegevens te komen, is vastgesteld  op 89. Dit aantal is bepaald uitgaande van de  onderzoekspopulatie 

van 1.115 logopediepraktijken, een betrouwbaarheid van 95% en nauwkeurigheid van 10%. In het on-

derstaande tekstkader is de berekening van de steekproefomvang uitgelegd. 

Kader 1. Beschrijving steekproefbepaling

Bij de start van het onderzoek waren geen gegevens beschikbaar voor het inschatten van de variantie binnen de 

populatie. Voor het bepalen van de steekproefomvang is daarom gebruik gemaakt van de volgende formule: 

N  x  z ²  x  σ2

≤  n 
z²  x  σ2 + (N-1)  x  F² 

Voor de berekening van de steekproefomvang zijn de volgende gegevens nodig: 

� N = de grootte van de populatie. Deze wordt geschat op 1.115. 

� z = de standaardafwijking bij een het betrouwbaarheidspercentage. Dit is 1,96 bij 95% betrouwbaarheid en 

1,64 bij 90%. De waarde bij 95% betrouwbaarheid is gebruikt bij het berekenen van de steekproefomvang. 

� σ
2 = is de populatievariantie. Bij de aanvang van het onderzoek waren geen eerdere gegevens bekend 

waarop deze waarde kon worden geschat. Daarom is een standaardafwijking van 25% gebruikt. 

� F = de foutmarge of de nauwkeurigheid. In de offerteaanvraag is hierbij uitgegaan van een nauwkeurig-

heidspercentage van 10%. 

� n = is het resultaat van de berekening en geeft het aantal benodigde respondenten: de steekproefomvang. 
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3.2 Trekken van de steekproef

Omdat bij de start van het onderzoek de exacte onderzoekspopulatie nog niet bekend was, zijn ase-

lect 94 logopediepraktijken geselecteerd voor het onderzoek. Daarnaast zijn aselect 46 praktijken 

opgenomen op een reservelijst om eventuele uitval van respondenten te kunnen opvangen. 

Uiteindelijk zijn van 94 respondenten gegevens ontvangen. Om hiertoe te komen, is in het onderzoek 

33 maal8 een respondent vervangen met een praktijk uit de reservelijst: 

� 17 praktijken waren inactief en konden ook niet meer worden bereikt. 

� 3 praktijken bleken nevenvestigingen te zijn van een hoofdvestiging die ook al in het onderzoek 

was meegenomen. Het onderzoek gaat echter uit van de volledige praktijk. Dit betekent dat de 

hoofdvestiging en eventuele nevenvestigingen als 1 praktijk worden gezien.  

� 13 praktijken hebben van de NZa ontheffing gekregen op basis van een geldige redenen om niet 

mee te kunnen werken aan het onderzoek. Als geldige reden zijn geaccepteerd: 

� De praktijk is niet de gehele periode van 1 januari 2009 tot 1 juli 2011 actief geweest, 

omdat ze in die periode juist zijn gestart of gestopt met hun praktijk. 

� De benodigde gegevens kunnen (deels) niet (tijdig) worden leveren door overmacht. 

� De aangeschreven respondent betrof een instelling die alleen intramuraal werkende lo-

gopedisten in dienst heeft. 

Uiteindelijk zijn 14 praktijken op de reservelijst niet benaderd om mee te werken aan het onderzoek. 

Uitbijters9

Voor één dataset werden de gegevens, ook na de controles, niet betrouwbaar genoeg geacht om mee 

te nemen in de steekproef. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de berekening van de onderzoeks-

resultaten. Door het wegvallen van deze respondenten zijn uiteindelijk 93 praktijken meegenomen in 

de berekening. Dit heeft geen invloed op de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten omdat de 

noodzakelijke steekproefomvang minimaal uit 89 respondenten dient te bestaan zoals is beschreven in 

paragraaf 3.1. 

Indien de gegevens van een respondent niet vergelijkbaar zijn met de gegevens van de andere res-

pondenten maar door de controle wel juist blijken te zijn, dan is vastgesteld dat dit een eigenschap is 

van de populatie en niet komt door onjuiste invoer van de gegevens. Deze gegevens zijn dan ook niet 

als uitbijter aangeduid. 

3.3 Beschrijving van de onderzoekspopulatie 

Logopediepraktijken 

Centraal in dit onderzoek staan de extramuraal werkende logopedisten, ofwel vrijgevestigde logope-

disten. Dit zijn zelfstandige ondernemers die werken in eerstelijns logopediepraktijken. Zij voeren 

hun eigen praktijk of vormen met meerdere collega's een maatschap. Het kan zijn dat de vrijgevestig-

de logopedist ook andere logopedisten in loondienst heeft. Naast de extramuraal werkende logopedis-

ten zijn er ook intramuraal werkende logopedisten. Deze intramuraal werkende logopedisten hebben 

geen eigen praktijk en werken in loondienst, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis of andere zorginstelling. 

Zij vallen buiten de scope van dit onderzoek. 

8 Dit is inclusief de 17 inactieve en 3 alleen intramurale praktijken die zijn genoemd in de eerste alinea van deze paragraaf. 

9 Een uitbijter is een waarde die duidelijk van de andere waarden afwijkt zonder direct aanwijsbare reden. 



SIRA Consulting 15

Circa 14% van de praktijken in de steekproef zijn (kosten)maatschappen met meerdere eigenaren10. 

Deze (kosten)maatschappen zijn als 1 individuele praktijk meegenomen in het onderzoek. 

Omvang van de logopediepraktijken 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat het merendeel van de logopediepraktijken zelfstandig 

werkt (55%) en de rest personeel in dienst heeft (45%). Dit personeel betreft meestal andere logope-

disten. In 10% van de onderzochte praktijken zijn andere typen werknemers in dienst. Dit betreft dan 

meestal werknemers voor het uitvoeren van administratieve en secretariële taken voor een beperkt 

aantal uren per week. 

De omvang van de meeste extramurale logopediepraktijken ligt rond de 1 fte per jaar. Dit zijn zelf-

standige praktijken waarvan de eigenaar net niet voltijd werkt of praktijken waarbij twee of drie 

logopedisten samen ongeveer voltijd werken. De gemiddelde omvang van een logopediepraktijk is 

bepaald op 1,76 fte.  

In de onderstaande figuur is de verdeling weergegeven van de praktijkomvang per fte. De weergege-

ven waarden betreffen de werkelijk bestede tijd. Deze tijd is in het onderzoek uitgevraagd voor de 

eerste helft van het jaar 2011. Daarnaast is voor het jaar 2009 de werkelijk bestede tijd berekend op 

basis van de onderzoeksgegevens. Uit de figuur blijkt dat de verschillen in praktijkomvang per fte 

tussen de beide jaren beperkt zijn. 

Figuur 2. Weergave van de verdeling van de omvang van logopediepraktijken.

10 Gemiddeld heeft een maatschap 2,5 eigenaar. Dit betekent dat in het onderzoek 13 (kosten)maatschappen zijn meegenomen met 

in totaal 33 eigenaren. 
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Geografische spreiding van de respondenten in de steekproef 

In de onderstaande figuur is de geografische spreiding weergegeven van de logopediepraktijken die 

gegevens hebben aangeleverd voor het onderzoek. Uit de figuur blijkt dat praktijken in de steekproef 

over heel Nederland zijn verdeeld, maar dat de meeste onderzochte logopediepraktijken zijn te vin-

den in de Randstad. Dit is in lijn met de verwachting omdat de bevolkingsdichtheid daar ook het 

hoogst is. Om de anonimiteit van de respondenten te bewaren, zijn op de kaart geen plaatsnamen en 

grenzen aangegeven. 

Figuur 3. Weergave van de geografische spreiding van logopediepraktijken in de steekproef.
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4 Omzet voor logopedische zorg 

4.1 Totale gedeclareerde jaaromzet voor logopedische zorg 

Uit het onderzoek blijkt dat logopediepraktijken in 2009 een gemiddelde gedeclareerde omzet per 

praktijk hadden van € 87.768. Voor het bepalen van deze waarde is de gemiddelde gedeclareerde 

omzet bepaald van de 93 logopediepraktijken in de steekproef. Met een onderzoekspopulatie van 

circa 1.115 extramurale logopediepraktijken in Nederland geeft dit een gedeclareerde omzet van 

circa € 97,9 miljoen aan logopedische zorg voor het jaar 2009. 

Uitgaande van de feitelijk in 2009 uitbetaalde declaraties van Vektis en nader uitgevoerde analyses, 

wordt de totale omzet voor gedeclareerde logopedische zorg in 2009 geschat op € 96,3 miljoen. Uit 

deze gegevens blijkt dat in 2009 voor € 90,3 miljoen euro aan logopedische zorg is gedeclareerd bij 

zorgverzekeraars11. Dit betreft alle declaraties die in 2009 door de zorgverzekeraars zijn betaald als 

vergoeding voor het verlenen van logopedische zorg. Hierop zijn echter wel de volgende aanvullingen 

van toepassing waarmee de totale feitelijke omzet in 2009 op € 96,3 miljoen wordt geschat: 

� In 2009 werden nog niet alle declaraties digitaal via Vektis gedaan. Dit wordt door de zorgaan-

bieders geschat op circa 5% van het totaal aantal declaraties van € 97,9 miljoen. Dit betekent 

dat in 2009 nog voor ongeveer € 4,9 miljoen extra aan declaraties voor logopedische zorg is 

uitbetaald door zorgverzekeraars buiten Vektis om. 

� Door Vektis is aangegeven dat het bedrag van € 90,3 miljoen circa 99% van het totaal aantal 

uitbetaalde digitale declaraties betreft. Hiermee zou in 2009 nog € 0,9 miljoen extra zijn uit-

betaald aan logopedische zorg. Deze declaraties zijn wel via Vektis afgehandeld. 

� Logopedisten declareren ook een deel van de verleende zorg bij derden, zoals bij scholen12. Op 

basis van het onderzoek wordt geschat dat dit voor 2009 circa € 0,2 miljoen betreft13. 

Het verschil tussen de in het onderzoek bepaalde totale omzet en de totale omzet die is bepaald aan 

hand van de cijfers van Vektis bedraagt 1,6%. Dit is binnen de geaccepteerde foutmarges van dit on-

derzoek. 

4.2 Gemiddelde gedeclareerde jaaromzet per fte 

De jaarlijkse omzet van een logopediepraktijk per fte uit gedeclareerde werkzaamheden is op basis 

van de onderzoeksgegevens voor 2009 bepaald op circa € 50.368. Het 95% betrouwbaarheidsinterval14

ligt voor deze omzet tussen de € 47.452 en de € 53.283. Dit is berekend door voor elke respondent de 

totale gedeclareerde omzet in 2009 te delen door de omvang van de praktijk in fte voor 2009. Hiervan 

is vervolgens de gemiddelde waarde berekend voor de gehele populatie. Deze omzet wordt voorname-

lijk gegenereerd door reguliere zittingen: 

� 91% van de totale gedeclareerde omzet in 2009 komt voort uit reguliere zittingen. 

� 4% van de totale gedeclareerde omzet in 2009 betreft specifieke zittingen voor stotteren, afa-

sie en preverbale logopedie. 

11 Bron: Vektis 

12 De declaraties van no-shows zijn in deze berekening niet meegenomen omdat deze apart zijn uitgevraagd. Deze declaraties 

maken dan ook geen deel uit van de gemiddelde gedeclareerde omzet per praktijk van € 87.757. 

13 Dit betreft alleen de daadwerkelijk ontvangen omzet. De omzetderving voor niet gedeclareerde verslagen en omzetten is hier 

niet meegenomen. 

14 Het 95% betrouwbaarheidsinterval geeft aan dat de kans 95% is dat bij een herhaling van het onderzoek een resultaat wordt 

verkregen binnen dit interval. 
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� 2% van de totale gedeclareerde omzet in 2009 bestaat uit uittoeslagen. 

� Alle overige type declaraties maken samen de laatste 3% van de totale gedeclareerde omzet in 

2009. 

Deze berekende waarde wijkt iets af van de verwachte waarde die kan worden berekend door de ge-

middelde totale omzet per praktijk, € 87.768, te delen door het gemiddelde aantal fte, 1,76 fte, van 

een praktijk. Dit zou een gemiddelde jaarlijkse omzet per fte geven van € 49.938. Een afwijking van 

0,9%. Dit verschil is verklaarbaar doordat in twee berekeningen verschillende gegevens zwaarder we-

gen: 

1. Voor de praktijkomzet van € 50.368 per fte in 2009 is in de berekening een gemiddelde geno-

men waar alle praktijken even zwaar zijn meegeteld. 

2. Voor de omzet van € 49.938 per fte in 2009 is in de berekening een gemiddelde genomen waar 

elke fte even zwaar is meegeteld. 

In de onderstaande figuur is de correlatie weergegeven tussen de praktijkomvang in fte en de totale 

gedeclareerde omzet, beide voor 2009. De trendlijn in deze figuur geeft aan dat de omzet per fte 

voor grote praktijken, circa € 49.397 voor een pratijk van 7 fte, iets lager is dan voor kleine praktij-

ken, € 50.485 voor een praktijk van 1 fte. Dit betekent dat een berekening die elke fte even zwaar 

mee telt, de tweede genoemde rekenwijze, ook de invloed van grote praktijken vergroot en dus de 

gemiddele omzet doet dalen. Uitgangspunt van het onderzoek is het bepalen van de gemiddelde tijd 

en kosten per fte waarbij elke praktijk even zwaar wordt meegenomen. De verdere resultaten in deze 

rapportage zijn dan ook op deze manier berekend. 

Figuur 4. Correlatie tussen de jaarlijkse omzet en praktijkomvang in fte (gegevens 2009). 

Inkomsten 

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de omzet van logopediepraktijken lager is dan nodig is om op 

basis van de beleidsregel de kosten van de praktijk te dekken en daarnaast nog het norminkomen over 

te houden. Dit norminkomen is bepaald op € 62.766 per jaar. Uit het onderzoek is wel gebleken dat 

praktijken een deel van hun omzet missen doordat zij niet alle declarabele werkzaamheden ook de-

clareren. Op basis van het onderzoek is deze omzetderving geschat op € 5.642 per fte per jaar. Dit 
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bedrag is exclusief die eerder genoemde totale omzet van circa € 0,2 miljoen per jaar die logopedie-

praktijken al wel declareren voor deze werkzaamheden. 

Voor een individuele praktijk kan de hoogte van deze omzetderving sterk verschillen naar mate: 

� Deze werkzaamheden in een logopediepraktijk voorkomen. Niet bij alle praktijken is het ge-

bruikelijk dat er no-shows, verslagen voor en overleggen met derden zijn die kunnen worden 

gedeclareerd. Omdat deze declaraties in de praktijk  vaak niet (kunnen) worden gedeclareerd 

voeren praktijken soms actief beleid om deze situaties en werkzaamheden te voorkomen. Als 

no-shows, verslagen voor en overleggen met derden weinig voorkomen, zal er ook minder om-

zetderving zijn. 

� Deze werkzaamheden nu al wel worden gedeclareerd. Het verschilt per praktijk in welke mate 

voor no-shows, verslagen voor en overleggen met derden facturen worden gestuurd. Een prak-

tijk die nu al facturen stuurt zal ook minder omzetderving kennen. 

Ook met deze omzetderving blijft de gemiddelde omzet achter ten opzichte van de beleidsregel. Om 

de omvang hiervan in kaart te brengen is voor de praktijken in de steekproef het bedrijfsresultaat 

bepaald. Dit geeft aan hoeveel inkomen de eigenaar van een logopediepraktijk aan inkomen over-

houdt nadat van de omzet van de praktijk de praktijkkosten zijn afgetrokken. Uit deze analyse blijkt: 

� Uitgaande van de absolute waarden (dus zonder correctie naar 1 fte): 

� 80% van de praktijken haalt het norminkomen niet. 

� 72% van de praktijken haalt na correctie van de omzetderving het norminkomen niet. 

� Uitgaande van de waarde per fte: 

� 99% van de praktijken haalt voor het resultaat per fte het norminkomen niet. 

� 99% van de praktijken haalt voor het resultaat per fte na correctie voor de omzetder-

ving het norminkomen niet. 

Bij het maken van deze analyse zijn praktijken buiten beschouwing gelaten die inkomsten hebben uit 

werkzaamheden anders dan het verlenen van logopedische zorg. De praktijkinkomsten zijn namelijk 

specifiek bepaald voor de inkomsten uit het verlenen van de logopedische zorg. In het onderzoek is 

voor de praktijkkosten getracht om dit onderscheid zoveel mogelijk te maken, maar het bleek niet 

altijd mogelijk om alle kosten te specificeren. Vooral voor algemene zaken zoals de kosten voor kan-

toorbenodigdheden en huisvesting was niet aan te geven welk deel voor het verlenen van logopedi-

sche zorg is gebruikt en welk deel voor andere werkzaamheden. In de steekproef waren 7 praktijken 

aanwezig die meer dan 10% van de praktijkinkomsten verkrijgen uit andere werkzaamheden dan het 

verlenen van logopedische zorg. 

In de onderstaande figuren is het resultaat van de analyse schematisch weergeven. Voor elk van de 

praktijken uit de steekproef zijn de inkomsten met en zonder de inkomstenderving weergegeven. In 

de grafieken is ook het niveau van het norminkomen aangegeven. De 7 praktijken met andere inkom-

sten zijn hierin niet opgenomen. 
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Figuur 5. Bedriijfsresultaat van de praktijken in de steekproef (gegevens 2009). 

Kader 2. Eigen en vreemd vermogen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het inkomen van logopediepraktijken veelal lager is dan het 

norminkomen uit de tariefbepaling. In de tabel zijn de gegevens opgenomen met betrekking tot deze 

analyse. Dit betreft waarden zoals deze zijn verzameld in het onderzoek voor 2009 en de balansdatum 

31 december 2009. Deze waarden zijn niet gecorrigeerd per fte. Hierbij dient te worden opgemerkt: 

� 7 praktijken in de steekproef hadden geen balans vanwege de beperkte praktijkomvang. Deze 

praktijken zijn in deze analyse niet meegenomen. 

� 13 praktijken in de steekproef hadden een negatief eigen vermogen. Ook deze waarden zijn 

niet meegenomen. 

Gemiddeld per praktijk (2009) 

Eigen vermogen (31-12-’09) € 27.608 

Vreemd vermogen (31-12-’09) € 17.871 
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4.3 Spreiding van de onderzoeksgegevens en -resultaten 

Uit het onderzoek blijkt dat de spreiding van de onderzoeksgegevens en -resultaten een grote varian-

tie laat zien. Dit betekent dat er binnen de onderzoekspopulatie grote verschillen aanwezig zijn in de 

gegevens die zijn opgevraagd voor dit onderzoek. De oorzaak hiervan ligt in de wijze waarin logope-

diepraktijken hun werkzaamheden uitvoeren. Dit betreft bijvoorbeeld: 

� De diverse kostenposten. De kosten die logopediepraktijken maken voor dezelfde kostenposten 

vertonen duidelijke verschillen. Voorbeelden hiervan zijn de huisvestingskosten en personeel-

kosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van meerdere factoren die voor elke praktijk weer an-

ders zijn. Daarnaast zijn verschillen geconstateerd in de prijs van diensten waarvan logopedis-

ten gebruik maken, zoals de accountantskosten en de mate waarin praktijken kosten maken 

voor het aanschaffen van materialen. Dit betreft zowel oefen- en behandelmateriaal als bij-

voorbeeld kantoorbenodigdheden. 

� Het omgaan met declaraties voor no-shows en verslagen en overleggen met derden. Een deel 

van de praktijken declareert deze in het geheel niet, anderen declareren een klein gedeelte 

terwijl de laatste groep wel het merendeel in rekening brengt. De spreiding wordt verder ver-

groot doordat er duidelijke verschillen zijn in de mate waarin deze zaken voorkomen bij een 

logopediepraktijk. 

� De tijd die wordt besteedt aan werkzaamheden naast het uitvoeren van zittingen. Bijvoorbeeld 

de tijd voor het bijwerken van dossiers, het maken van verslagen en het bijhouden van de ad-

ministratie is afhankelijk van de logopedist. Ook het detailniveau waarop zaken worden geregi-

streerd en bijgehouden verschilt per logopedist. 

Deze spreiding is een gegeven van de onderzoekspopulatie en heeft geen invloed op de betrouwbaar-

heid van de gegevens. Wel geeft deze variantie een grote standaarddeviatie voor de resultaten van 

het onderzoek. Deze verschillen zijn vaak niet te correleren aan specifieke subgroepen binnen de 

populatie. In paragraaf 5.3 wordt dit nader uitgewerkt voor de kosten en in paragraaf 6.3 voor de 

tijdsbesteding. 
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5 Praktijkkosten 

5.1 Opbouw van de praktijkkosten 

In het onderzoek zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten bepaald voor een logopediepraktijk in het jaar 

2009. De praktijkkosten zijn als volgt opgebouwd15: 

1. Personeelskosten. 

2. Huisvestingkosten. 

3. Oefen- en behandelmateriaal. 

4. Autokosten. 

5. ICT kosten. 

6. Afschrijving van investeringen. 

7. Rentebaten en –kosten. 

8. Overige kosten. 

Ad 1. Personeelskosten 

Dit betreft alle kosten die te maken hebben met medewerkers van de praktijk. Dit betreft: 

� Salariskosten en de sociale lasten van medewerkers van een logopediepraktijk. 

� Pensioenkosten voor medewerkers. 

� De kosten voor het inhuren van personeel. 

� Overige personeelskosten voor onder andere opleidingen, woon-werkverkeer, personeelsverze-

keringen, abonnementen voor vakliteratuur en het lidmaatschap van de NVLF. Deze laatste 

posten worden door praktijken meegenomen indien de praktijk deze betaalt voor het perso-

neel. Ook voor de eigenaar zijn de studiekosten opgenomen bij de personeelskosten. Een prak-

tijk zonder personeel kan daarom ook personeelskosten hebben. 

In het onderzoek is ook gevraagd naar de kosten die logopediepraktijken hebben voor het pensioen 

voor het personeel en de eigenaar. Uit het onderzoek blijkt dat logopediepraktijken sporadisch een 

regeling hebben voor het pensioen van het personeel. Daarnaast zijn er ook geen kosten voor het pen-

sioen van de eigenaar omdat de eigenaren in alle gevallen winst uit de onderneming nemen. De kosten 

voor het pensioen worden hiermee geregeld in de persoonlijke sfeer. De kosten voor het pensioen van 

de eigenaar maken deel uit van het norminkomen van de logopedist en worden daarom niet meege-

nomen in dit onderzoek naar de praktijkkosten voor een logopediepraktijk. Ditzelfde geldt voor ar-

beidsongeschiktheidsverzekeringen van de eigenaar. Ook deze zijn onderdeel van het norminkomen en 

dus niet van de praktijkkosten. Voor het personeel worden deze kosten en de kosten voor de sociale 

lasten wel meegenomen. 

Ad 2. Huisvestingskosten 

Om behandelingen uit te voeren hebben logopediepraktijken een behandelruimte nodig. Deze kan 

worden gehuurd of gekocht met de bijbehorende kosten. Bij de huisvestigingskosten worden meege-

nomen: 

15 Met deze opbouw wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de onderbouwing van het tarief in de beleidsregel van de NZa (CV-6000-

4.0.-6). Ten opzichte van de beleidsregel zijn personeelskosten meegenomen in dit onderzoek. De overige personeelskosten die 

hierin zijn meegomen, maken in de beleidsregel deel uit van de overige kosten. 
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� De huurkosten van een behandelruimte.  

� De kosten voor gas, water en licht. 

� Belastingen zoals afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en WOZ. 

� De kosten voor schoonmaak en mogelijke andere kosten met betrekking tot de huisvesting.  

Praktijken die gebruik maken van een gekochte ruimte blijken meestal een praktijkruimte aan huis te 

hebben. Hoewel voor deze ruimte ook kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld elektriciteit, worden 

deze kosten niet altijd opgenomen op de winst- en verliesrekening van de praktijk. In het onderzoek 

zijn de huisvestingskosten meegenomen zoals deze zijn opgegeven op de winst- en verliesrekening van 

de praktijk. Dit betekent dat alleen die kosten voor huisvesting zijn meegenomen die de praktijken 

ook daadwerkelijk zelf tot de praktijkkosten hebben gerekend. 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste logopediepraktijken, 69%, hun praktijkruimten huren. Een 

klein deel van de praktijken, 13%, maakt zowel gebruik van praktijkruimten in eigen bezit als van 

gehuurde ruimten. Praktijken die ruimten huren kunnen te maken krijgen met verschillen in de huur-

prijzen. Zo geven logopedisten in gezondheidscentra aan dat zij in verhouding te maken hebben met 

hoge huurprijzen. Uit het onderzoek zijn echter te weinig gegevens beschikbaar om een significante 

kwantitatieve uitspraak te kunnen doen over de effecten van de verschillende typen verhuurders en 

het effect op de huurprijzen. 

Figuur 6. Verdeling tussen gehuurde behandellocaties en locaties in eigen bezit.

Ad 3. Oefen- en behandelmateriaal 

Bij de kosten voor oefen- en behandelmateriaal zijn alle kosten opgenomen voor alle materialen die 

bij behandelingen worden gebruikt inclusief de kosten voor softwareprogramma’s die bij de behande-

lingen worden gebruikt. Er is hier ook gevraagd of deze kosten konden worden toegedeeld aan speci-

fieke typen behandelingen. Slechts een beperkt deel van de respondenten heeft deze toedeling kun-

nen maken. Hierdoor zijn geen uitspraken te doen over de verschillen in de kosten voor oefen- en 

behandelmateriaal voor verschillende typen behandelingen. 
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Investeringen voor de aanschaf van testmateriaal worden opgenomen op de balans, geactiveerd, en 

vervolgens jaarlijks voor 20% afgeschreven. Deze afschrijvingskosten worden apart meegenomen bij 

de jaarlijkse praktijkkosten. 

Ad 4. Autokosten 

Onder de autokosten worden alle kosten meegenomen die betrekking hebben op het autogebruik voor 

de praktijk. Dit betreft bijvoorbeeld de brandstofkosten, onderhoudskosten en eventuele leasekosten. 

Indien de aanschaf van de auto op naam van de praktijk is gedaan, worden de afschrijvingskosten 

meegenomen bij de kostenpost afschrijvingen. 

Hoe deze autokosten worden geregistreerd door een logopedist kan verschillen. Een deel van de logo-

pedisten gebruikt een auto in privébezit en neemt de brandstofkosten op voor dat deel dat voor de 

praktijk wordt gebruikt. Andere hebben de auto op naam van de praktijk staan en schrijven deze af. 

Indien een auto op naam van de praktijk ook privé wordt gebruikt, is een correctie ‘privé gebruik 

auto’ op de winst- en verliesrekening opgenomen.  

Ad 5. ICT-kosten 

De ICT-kosten betreffen bijvoorbeeld de abonnementskosten voor het gebruik van een declaratiesys-

teem omdat zij de declaraties digitaal aan de zorgverzekeraars moeten aanleveren. Hiervoor dient de 

logopedist ook te beschikken over een computer met randapparatuur. 

Ad 6. Afschrijvingskosten 

Voor duurdere aankopen, investeringen, worden de aanschafkosten niet direct op de winst- en verlies-

rekening geplaatst, maar op de balans. Deze kosten worden vervolgens over 5 jaar afschreven16. Deze 

afschrijvingskosten zijn de jaarlijkse kosten die worden meegenomen bij het bepalen van de jaarlijkse 

praktijkkosten. Deze kosten zijn zoveel mogelijk uitgesplitst in de vragenlijst om te kunnen bepalen 

voor welke investeringen de afschrijvingen worden gedaan. 

Logopediepraktijken die goodwill op de balans hebben opgenomen, schrijven dit af over een periode 

van 10 jaar. Dit betreft circa 13% van de praktijken. Goodwill wordt echter niet tot de praktijkkosten 

gerekend en de afschrijvingskosten hiervoor zijn dan ook niet meegenomen in dit onderzoek. 

In 2009 hadden bedrijven de mogelijkheid om investeringen in één keer af te schrijven vanwege de 

economische situatie. Logopedisten blijken echter geen gebruik te hebben gemaakt van deze regeling 

omdat de praktijken te klein zijn om hier voordeel van te hebben. Correcties hiervoor zijn dan ook 

niet nodig gebleken. 

Ad 7. Rentebaten en -lasten 

Onder de rentebaten en –lasten worden meegenomen: 

� De baten door de rente van geld van de praktijk op een spaarrekening. 

� De rentelasten indien de praktijk een lening heeft waarover rente moet worden betaald.  

� De rentelasten voor hypotheekrente. Sommige praktijken hebben de volledige hypotheekrente 

opgenomen als rentelasten voor eigen woning bezit terwijl ze de woning waarvoor deze lasten 

worden betaald slechts deels gebruiken voor de logopediepraktijk. In deze gevallen is aan de 

hand van de oppervlakte van de totale woning bepaald welk percentage wordt gebruikt voor de 

16 Voor afschrijvingen voor gebouwen gelden andere periodes waarover deze investeringen worden afgeschreven. 
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praktijk. Dit percentage van de rentelasten voor eigen woning bezit is meegenomen in de be-

rekening van de praktijkkosten. 

Indien logopediepraktijken goodwill op de balans hebben opgenomen dan kunnen zij ook rentelasten 

hiervan ondervinden. Net als bij de afschrijvingen op goodwill worden deze rentekosten van goodwill 

niet meegerekend bij het bepalen van de praktijkkosten. 

Ad 8. Overige kosten 

Naast de genoemde kostenposten hebben logopediepraktijken ook nog andere kosten die niet speci-

fiek zijn benoemd in het onderzoek. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de kantoorbenodigdhe-

den, accountantskosten en verzekeringen. 

Berekening van de praktijkkosten 

Als resultaat van het onderzoek is berekend hoe hoog de jaarlijkse kosten van een logopediepraktijk 

zijn per fte. Om dit te berekenen zijn de volgende stappen doorlopen: 

� Voor elke individuele praktijk zijn alle kostenposten opgeteld en gedeeld door het aantal fte 

dat in 2009 bij deze praktijk is gewerkt. 

� Van de berekende praktijkkosten per fte voor de 93 respondenten is het gemiddelde bepaald 

om de gemiddelde totale praktijkkosten per fte vast te stellen. 

In het onderzoek zijn alleen die kosten meegenomen die ook daadwerkelijk door de praktijk worden 

gemaakt voor het verlenen van logopedische zorg. Dit betekent dat kosten die praktijken maken voor 

andere werkzaamheden niet zijn meegenomen in het onderzoek. Zo combineren sommige praktijken 

de logopedische zorg met andere diensten die de stem of spraak aangaan. Dit kunnen bijvoorbeeld 

trainingen voor zangers of managers zijn. Ook hiervoor wordt materiaal aangeschaft, maar dit wordt 

meestal niet gebruikt voor het verlenen van logopedische zorg. Voor kosten die worden gedeeld voor 

verschillende werkzaamheden, zoals kantoorbenodigdheden en huisvesting, is niet gecorrigeerd. Dit 

betreft bijvoorbeeld een praktijkruimte waar ook zangcoaching wordt gegeven. 
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5.2 Gemiddelde praktijkkosten in 2009 

Uitkomst van de berekening 

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn de gemiddelde praktijkkosten voor een logopedie-

praktijk voor het jaar 2009 geschat op € 23.424. Binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval liggen de 

jaarlijkse praktijkkosten per fte tussen de € 20.870 en de € 25.979. In de onderstaande figuur zijn de 

gemiddelde praktijkkosten per fte voor 2009 weergegeven met het 95% betrouwbaarheidsinterval. De 

nadere analyse van deze kosten wordt beschreven in paragraaf 4.3. 

Figuur 7. Gemiddelde praktijkkosten met het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Veranderingen in de praktijkkosten sinds 2009 

In het onderzoek is door de respondenten aangegeven dat de huidige kosten voor de praktijk zijn ge-

stegen ten opzichte van de kosten die zij in het onderzoek hebben aangegeven voor het jaar 2009. 

Volgens de respondenten zijn sinds 2009 de kosten voor logopediepraktijken vooral gestegen door: 

� Hogere kosten voor ICT. De kosten voor het gebruik van het declaratiesysteem worden perio-

diek hoger. Daarnaast zijn steeds meer logopedisten een webbased declaratiesysteem, zoals E-

Logobase of E-RAAM, gaan gebruiken omdat de NEN-normen dit voorschrijven. Hiermee kunnen 

logopedisten het declaratiesysteem overal, zoals vanuit de eigen woning, gebruiken. De maan-

delijkse abonnementskosten voor een dergelijk systeem zijn beduidend hoger dan voor lokale 

systemen. Daarnaast zullen praktijken met meerdere logopedisten ook licenties moeten kopen. 

Om aan de vereisten voor het gebruik van een webbased declaratiesysteem te voldoen moeten 

de logopedisten daarnaast soms ook investeren in nieuwe computers of randapparatuur. 

Het wordt voor logopedisten steeds belangrijker om ook online informatie te geven over de 

praktijk en de behandelingen. Dit kan simpelweg informatie zijn over de locatie, openingstij-

den en behandelingsmogelijkheden van de praktijk, maar hiervoor moeten wel kosten worden 

gemaakt om een website te laten bouwen en te onderhouden. 

� De kosten voor testen. Er zijn verschillende testen verkrijgbaar die noodzakelijk zijn voor logo-

pedisten om hun cliënten goed te kunnen behandelen. Een losse test kost gemiddeld tussen de 

€ 1.000 en € 2.000. Met enige regelmaat komen nieuwe testen op de markt. Doordat het ge-
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bruik van recente testen noodzakelijk is op basis van de gehanteerde NEN-normen, worden lo-

gopedisten genoodzaakt om periodiek nieuwe testen aan te schaffen. 

� De toenemende huurkosten. Dit wordt vooral aangegeven door logopedisten die zijn gevestigd 

in zorgcentra. Op basis van het onderzoek is niet te kwantificeren of deze stijging hoger is dan 

de normale jaarlijke stijging van de huurprijzen. Doordat voor de behandellocaties regelmatig 

contracten worden afgesloten voor meerdere jaren, worden de logopedisten bij een nieuw con-

tract geconfronteerd met een extra groot lijkende stijging omdat zij de stijging van meerdere 

jaren nu ineens als extra kosten krijgen. Zoals weergegeven in paragraaf 5.3 maken de huisves-

tingskosten een belangrijk deel uit van de totale praktijkkosten en huren de meeste praktijken 

behandellocaties. Een groot deel van de stijging van de huurprijs zal dan ook direct doorwer-

ken in de gemiddelde praktijkkosten. 

Uitstel van investeringen 

In het onderzoek is door circa 20% van de praktijken aangegeven dat zij door beperkte financiële mid-

delen sommige investeringen uitstellen die nodig zijn voor de praktijk. De investeringen die worden 

uitgesteld betreffen met name de investeringen in nieuw testmateriaal en (behandel)apparatuur, 

zoals een myometer. De hoge kosten van deze investeringen zijn de reden voor het uitstel. Om toch 

te kunnen waarborgen dat cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben, worden de testen en appara-

tuur soms gedeeld tussen praktijken of behandellocaties. Dit zorgt wel voor extra tijdsbestedingen 

voor het heen en weer brengen van de testen en de apparatuur en geeft kosten voor het vervoer. 

Praktijken die investeringen hebben uitgesteld om persoonlijke redenen zijn buiten beschouwing gela-

ten. 

In het onderzoek is het niet mogelijk gebleken om de mate van uitstel nader kwantitatief te onder-

bouwen. Op basis van dit onderzoek worden dan ook geen uitspraken gedaan of logopediepraktijken 

daadwerkelijk investeringen hebben moeten uitstellen. Wel lijken de resultaten aan te geven dat een 

deel van de praktijken met uitstel van investeringen te maken heeft en dat dit voornamelijk geldt 

voor testmateriaal. Wel is getracht of deze situatie kan worden geconstateerd met behulp van de 

beschikbare onderzoeksgegevens. In het onderstaande tekstkader is een beschrijving opgenomen van 

deze benaderingswijze.  

Kader 3. Uitstel van investeringen.

In het onderzoek is aan logopedisten gevraagd of zij vanwege beperkingen in hun financiële middelen investeringen 

hebben uitgesteld. Hier zijn kwalitatief gegevens over verzameld. Aan de hand van de onderzoeksgegevens is ge-

probeerd te onderbouwen of investeringen inderdaad worden uitgesteld: 

1. De materiële vaste activa op de balans van een bedrijf worden, met uitzondering van gebouwen, afgeschre-

ven over 5 jaar. De boekwaarde van de materiële vaste activa op de balans zou daarmee 2,5 maal de waarde 

van de afschrijvingen op de winst- en verliesrekening zijn. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in een ‘gezonde’ 

bedrijfssituatie materiaal wordt vervangen nadat deze is afgeschreven. 

2. Uit deze analyse blijkt dat 19% van de praktijken in het geheel geen afschrijvingen heeft gedaan. Zij hebben 

ook geen materiële vaste activa op de balans met uitzondering van eventueel gebouwen. Deze praktijken 

hebben dan minimaal 5 jaar geen investeringen gedaan wat erop duidt dat zij inderdaad investeringen hebben 

uitgesteld. De gemiddelde verhouding van de boekwaarde ten opzichte van de afschrijving voor de overige 

praktijken wordt geschat op 2,7. Dit is naar verwachting en geeft op basis van de beschikbare gegevens geen 

aanleiding om uitstel van investeringen te vermoeden. 
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3. Testmateriaal wordt het meest genoemd als uitgestelde investering en daarom is specifiek voor deze post een 

nadere analyse gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat 65% van de praktijken geen afschrijving heeft opgenomen 

voor testmateriaal. Daarnaast zijn de gemiddelde jaarlijkse afschrijvingskosten voor deze post circa € 28. Dit 

bedrag is te weinig voor het afschrijven van testen. Deze cijfers doen vermoeden dat het merendeel van de 

praktijken de afgelopen jaren geen testmateriaal heeft aangeschaft. 

Veranderingen ten opzichte van de huidige beleidsregel 

De totale praktijkkosten per fte voor 2009 bedragen volgens de beleidsregel € 26.487. In het huidige 

onderzoek is bepaald dat de totale gemiddelde praktijkkosten voor 2009 circa € 23.424 bedragen. 

Een verdere vergelijking van de verderdeling van de totale praktijkkosten over de verschillende kos-

tenposten kan niet worden uitgevoerd omdat niet bekend is hoe bij het vaststellen van de beleidsre-

gel de hoogte van de verschillende kostenposten is bepaald. Eventuele verschillen met de opbouw van 

de kosten uit het huidige onderzoek zijn daarmee niet te verklaren. 

5.3 Variantie- en gevoeligheidsanalyse 

De representatieve steekproef in combinatie met de gecontroleerde en gevalideerde vragenlijsten 

leidt ertoe dat de dataset een betrouwbare en representatieve weergave is voor de gehele onder-

zoekspopulatie. Ter verdere onderbouwing van de verkregen resultaten zijn variantie-analyses uitge-

voerd. Deze analyses geven in combinatie met de gevoeligheidsanalyses verklaringen voor de verschil-

len tussen praktijken. 

Variantie in de onderzoekspopulatie 

In paragraaf 4.3 is aangeven dat de spreiding, ofwel de variantie, binnen de onderzoeksgegevens groot 

is en wat de oorzaken hiervan zijn. Deze variantie komt voor de gemiddelde praktijkkosten per fte 

voor 2009, bepaald op circa € 23.424, tot uitdrukking in een standaarddeviatie van € 12.569. Deze 

eigenschap van de populatie is nader onderzocht door middel van variantie-analyses die later in deze 

paragraaf zijn toegelicht.  

Met de klankbordgroep van het onderzoek is daarnaast geverifieërd in hoeverre de opbouw van de 

steekproef overeen komt met daadwerkelijke opbouw van de populatie. Hierbij is met name gekeken 

naar de verdeling in de onderzoekspopulatie van: 

� Organisatievormen: de verhouding tussen logopedisten die zelfstanding werken ten opzichte 

van de logopedisten in maatschappen.  

� Praktijkomvang: de verdeling van het aantal werkzame fte per praktijk binnen de populatie. 

Samen met de verdeling van de organisatievormen, geeft dit ook een indicatie van de verdeling 

van praktijken met en zonder personeel. 

� Geografische spreiding: de verdeling van de praktijken over Nederland. 

� Specialisatie: de verdeling tussen logopedisten die zich hebben gespecialiseerd in specifieke 

behandelingen ten opzichte van logopedisten die algemene logopedische zorg aanbieden. 

Op basis van deze verificatie is vastgesteld dat de getrokken steekproef een juiste weergave is van de 

onderzoekspopulatie. 
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Variantie-analyse 

In het onderzoek zijn variantie-analyses uitgevoerd omdat de gevonden variantie het bestaan van 

subpopulaties doet vermoeden. In het onderzoek is op de volgende eigenschappen van logopedieprak-

tijken een onderscheid gemaakt om te zien of hier significante verschillen tussen bestaan: 

� Organisatievormen: zelfstanding of in maatschappen. 

� Praktijkomvang: praktijken met en zonder personeel. 

� Geografische ligging: stedelijk of geen stedelijk gebied.  

� Specialisatie: specifieke behandelingen ten opzichte van reguliere aanbieders. 

� Behandellocaties: gehuurde locaties ten opzichte van locaties in eigen beheer. 

Voor het uitvoeren van de variantie-analyses zijn de praktijken in de steekproef vergeleken op enkele 

specifieke eigenschappen om te ontdekken of deze eigenschappen significante verschillen veroorzaken 

tussen de praktijken. Het is hierbij van belang dat binnen de steekproef voldoende gegevens beschik-

baar zijn om dit verschil te kunnen onderzoeken. Het uitgangspunt hierbij is dat groepen die met el-

kaar worden vergeleken elk uit minimaal 30 respondenten bestaan. Voor groepen met minder dan 30 

respondenten zijn de resultaten slechts indicatief en is de invloed van individuen dusdanig groot dat 

daaraan geen statistische conclusies kunnen worden verbonden. Voor de verdeling van de volgende 

eigenschappen kon geen nadere statistische analyse worden uitgevoerd omdat één van de subgroepen 

te klein is: 

� Verschillende organisatievormen: in het onderzoek zijn drie organisatievormen aangetroffen: 

zelfstandigen zonder personeel, zelfstandigen met personeel en maatschappen. De groep 

maatschappen is echter te klein, 13 respondenten, om statistische analyses uit te voeren. Het 

onderscheid tussen zelfstandigen met en zonder personeel is wel nader onderzocht. De maat-

schappen zijn voor die analyse verdeeld over de subgroepen van de praktijken met en zonder 

personeel al naar gelang de maatschap wel of geen personeel heeft. De uitkomsten van deze 

analyse zijn later in deze paragraaf beschreven. 

� Specialismen: het aandeel van specialisten ten opzichte van de reguliere praktijken is te klein 

om een variantie-analyse te kunnen uitvoeren. Slechts 2 respondenten waren gespecialiseerde 

aanbieders van logopedische zorg. Aangezien de steekproef een representatieve weergave is 

van de populatie, wordt aangenomen dat de groep specialisten te klein is om een significante 

invloed te hebben op de gemiddelde waarden van de populatie. 

� Huur of eigen bezit van behandellocaties: om een zuivere analyse te kunnen doen, kan alleen 

een vergelijking wordt gemaakt tussen praktijken die alleen huren en praktijken die alleen 

ruimtes in eigen bezit hebben. Hierdoor is de groep van praktijken met behandellocaties in ei-

gen bezit echter te klein, 17 respondenten, om statistische analyses mee uit te kunnen voeren. 

Daarnaast komt een deel van het verschil in kosten voort uit het gegeven dat logopedisten die 

locaties in eigen bezit hebben een deel van de kosten die zij hiervoor maken niet aan de prak-

tijk toerekenen. Een statistische vergelijking tussen beide is hierdoor niet terecht. In tekstka-

der 4 is een nadere analyse weergegeven van deze huisvestingskosten. 
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Voor nadere analyse zijn verder geselecteerd: 

� Locatie van de praktijk: praktijken in de (Rand)stad zouden met andere typen cliënten te ma-

ken kunnen hebben en hierdoor mogelijk ook met andere kosten. Een analyse geeft echter aan 

dat deze verschillen beperkt zijn, waardoor de kans verwaarloosbaar is dat op dit punt een si-

ginificant verschil zou worden gevonden. Een nadere analyse op dit punt is dan ook niet uitge-

voerd. 

� Omvang van de praktijk: grotere praktijken hebben andere kosten dan kleine praktijken. Om 

dit onderscheid nader te analyseren is een onderscheid gemaakt tussen praktijken met en zon-

der personeel. Daarnaast geeft dit onderscheid ook direct de analyse voor het onderscheid tus-

sen organisatievormen met en zonder personeel.  

Een eerste analyse geeft aan dat het verschil tussen de gemiddelde waarden van deze groepen, 

€ 18.174 zonder personeel en € 29.800 met personeel, groot genoeg is om een significant ver-

schil te verwachten. Daarom is een zogenaamde T-toets uitgevoerd. Uit de variantie-analyse 

blijkt dat de praktijkkosten per fte voor praktijken met en zonder personeel significant van el-

kaar verschillen17 en dus afzonderlijke subpopulaties betreffen. 

Subpopulaties met en zonder personeel 

Door het uitvoeren van de variantie-analyse is vastgesteld dat praktijken met personeel en praktijken 

zonder personeel als afzonderlijke subpopulaties moeten worden beschouwd. Dit betekent dat de 

praktijkkosten per fte significant anders zijn tussen de beide subgroepen.  

In de onderstaande figuur en tabel is de verdeling van de gemiddelde praktijkkosten per fte in 2009 

weergegeven over de verschillende kostenposten. Hierbij is onderscheid gemaakt in de verdeling van 

de kostenposten tussen praktijken met en zonder personeel. 

Figuur 8. Verdeling van de praktijkkosten per fte (2009). 

17 Hiervoor is een T-toets waaruit volgt dat P (T<=t) = 0,000. Doordat deze waarde kleiner is dan 0,05 moet worden geconcludeerd 

dat het twee separate subpopulaties betreft. 
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Tabel 1. Verdeling van de praktijkkosten per fte (2009).

Kostenpost Gemiddelde praktijkkosten per fte (2009) 

alle praktijken zonder personeel met personeel 

1. Personeelskosten  € 8.958  € 2.710  € 16.545 

2. Huisvestingkosten  € 4.091  € 3.860  € 4.372 

3. Oefen- en behandelmateriaal  € 1.170  € 1.556  € 703 

4. Autokosten  € 467  € 404  € 543 

5. ICT kosten  € 868  € 993  € 717 

6. Afschrijving van investeringen  € 1.760  € 1.957  € 1.520 

7. Rentebaten en –kosten  € 514  € 720  € 265 

8. Overige kosten  € 5.596  € 5.975  € 5.135 

Totaal  € 23.424  € 18.174  € 29.800 

De verschillen tussen de praktijken met en zonder personeel kunnen als volgt worden verklaard: 

� Praktijken met personeel hebben hogere personeelskosten. Dit betreft met name de salariskos-

ten voor het personeel die praktijken zonder personeel niet hebben. Daarnaast hebben deze 

praktijken ook kosten voor de sociale lasten die zij moeten afdragen voor het personeel. 

� De huisvestingskosten voor praktijken met personeel zijn hoger omdat deze praktijken gemid-

deld groter zijn dan praktijken zonder personeel. Zij hebben daarom ook meer behandelruim-

tes nodig om zittingen uit te kunnen voeren en hebben vaker te maken met gehuurde ruimtes. 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat deze ruimtes meer praktijkkosten met zich mee-

brengen dan ruimtes in eigen bezit. 

� De andere kostenposten zijn voor praktijken met personeel juist iets lager dan bij een praktijk 

zonder personeel. Deze kostenposten zijn minder afhankelijk van het aantal werkzame perso-

nen in de praktijk. De belangrijkste kostenposten zijn de administratiekosten, verzekeringen 

en de kosten voor de accountant. Bij praktijken met personeel worden deze praktijkkosten 

over de werkzame fte’s verdeeld, waardoor ze per fte lager uitkomen. 

Kostenverschillen tussen huren en kopen 

In het onderzoek komt naar voren dat logopediepraktijken verschillende huisvestingskosten hebben 

naar gelang ze behandelruimtes huren of dat ze deze in eigen bezit hebben. Praktijken met behandel-

ruimtes in eigen bezit, meestal aan huis, rekenen niet altijd kosten voor de huisvesting. Dit ondanks 

het gegeven dat er wel kosten voor worden gemaakt zoals verwarming en elektriciteit. In sommige 

gevallen worden wel kosten opgevoerd voor de rentekosten van dit eigen woning bezit. 
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Omdat de groep van praktijken die alleen behandelruimtes in eigen bezit hebben te klein is, is geen 

variantie-analyse uitgevoerd. Wel is een analyse uitgevoerd naar de effecten op de praktijkkosten 

doordat deze praktijken eigenlijk te weinig kosten opgeven voor de huisvesting. Dit is weergegeven in 

het onderstaande tekstkader. 

Kader 4. Huisvestingskosten. 

De meeste logopediepraktijken, 69%, huren de locaties waar zij hun behandelingen uitvoeren. De kosten die een 

praktijk heeft voor huisvesting verschillen tussen gehuurde ruimtes en ruimtes in eigen bezit18:  

• De gemiddelde huurkosten per m2 bedragen circa € 160 per jaar. 

• Voor ruimtes in eigen bezit zijn de gemiddelde huisvestingskosten circa € 104 per jaar. Dit is inclusief de 

rentekosten voor eigen woningbezit. 

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat praktijken die een behandelruimte in eigen bezit hebben, 

hiervoor niet altijd of slechts beperkt kosten berekenen. Dit terwijl voor dit deel van het pand ook belasting moet 

worden betaald en kosten worden gemaakt voor de verwarming en elektriciteit van de ruimte. Het kostenverschil 

tussen praktijken die huren en kopen bedraagt volgens het praktijkonderzoek € 56 per m2. Een logopediepraktijk 

heeft gemiddeld 55 m2 aan praktijkruimte. 

In de onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de praktijkkosten: 

• Die zijn berekend in het onderzoek voor het jaar 2009 waarbij de kosten voor huisvesting zijn meegenomen 

zoals deze zijn aangegeven door de respondenten. 

• Alternatief berekend waarbij voor alle praktijken de huisvestingskosten zijn berekend met de gemiddelde 

huurkosten per m2. De kosten die door de respondenten zijn opgegeven voor de huisvesting van praktijkruimte 

in eigen bezit, zoals de rentekosten, zijn niet meegenomen in deze berekening. 

Scenario Totale gemiddelde praktijk-

kosten per fte (2009) 

Aandeel 

huisvestingskosten 

Kosten voor huur en eigen bezit beide meegenomen € 23.424  € 4.794 (20%)* 

Alternatief: huurkosten voor alle praktijken € 25.449 € 6.818 (27%) 

* Inclusief rentekosten voor eigenwoningbezit. 

De tabel geeft aan dat de alternatieve berekening een stijging geeft van circa € 2.025 per fte per jaar voor de 

gemiddelde praktijkkosten  per fte in 2009. Dit kan ook worden berekend als het kostenverschil per m2 tussen huur 

en eigen bezit (€ 56) maal het gemiddeld aantal m2 per praktijk (55 m2) gedeeld door het gemiddeld aantal fte per 

praktijk (1,76 fte). Dit geeft een stijging van de praktijkkosten van € 1.750 per fte per jaar. De verklaring van het 

verschil, € 2.025 en € 1.750, sluit aan bij verschil in de berekening van de omzet per fte in paragraaf 4.2: 

• Bij de berekening die uitkomt op € 2.025 per fte per jaar wordt elke praktijk even zwaar meegenomen. 

• In de berekening die uitkomt op € 1.750 per fte per jaar wordt elke fte even zwaar meegenomen. 

De correlatie tussen het aantal m2 behandelruimte en de praktijkomvang in fte, toont aan dat grote praktijken een 

lager aantal m2 per fte hebben, circa 25 m2 per fte bij een praktijkomvang van 7 fte, dan kleine praktijken, circa 

39 m2 per fte. Het zwaarder wegen van het aantal fte leidt daarom tot een lager gemiddelde. 

18 Bij de berekening van deze waarden zijn alleen de praktijken meegenomen die alleen huren of alleen ruimte hebben in eigen 

bezit. Bij praktijken die beide hebben is het niet mogelijk gebleken om een goed onderscheid te maken tussen de kosten voor het 

deel dat wordt gehuurd en het deel dat in eigen bezit is. 
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Bij het bepalen van de steekproefomvang is het noodzakelijk om een inschatting te maken van de 

verwachtte populatievariantie. De omvang hiervan is echter pas na het uitvoeren van het onderzoek 

goed in te schatten aan de hand van de variantie die is gevonden in de steekproef. Om te bepalen of 

de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek voldoen aan de eisen die hieraan zijn ge-

steld in het programma van eisen, is opnieuw de steekproefomvang bepaald. Dit keer is gedaan aan de 

hand van de uitkomsten van het onderzoek en de formule die is opgenomen in kader 1 in paragraaf 

3.1. Het programma van eisen stelt dat de betrouwbaarheid van de resultaten minimaal moeten zijn: 

� 90% voor de resultaten van de gehele onderzoekspopulatie. 

� 85% voor de resultaten van subpopulaties. 

Naast de betrouwbaarheid is het ook van belang dat de nauwkeurigheid van de onderzoeksresultaten 

voldoen aan in het programma van eisen gestelde voorwaarden. Hierin is aangegeven dat de nauwkeu-

righeid van de uitkomsten lager moeten zijn dan: 

� 10% voor de resultaten van de gehele onderzoekspopulatie. 

� 15% voor de resultaten van subpopulaties. 

De uitkomsten van de controle van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid voor de gevonden praktijk-

kosten zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 2. Overzicht betrouwbaarheid en nauwkeurigheid onderzoeksresultaten praktijkkosten. 

Praktijkkosten Betrouwbaarheid Nauwkeurigheid 

Per fte (2009) Vereiste steek-

proefomvang 

Werkelijke steek-

proefomvang 

Vereiste nauw-

keurigheid 

Werkelijke 

nauwkeurigheid 

Gehele onderzoekspopulatie 77 93 10% 9% 

Subpopulatie met personeel 34 42 15% 9% 

Subpopulatie zonder personeel 58 51 15% 11% 

Uit de tabel blijkt dat vereiste steekproefomvang en nauwkeurigheid voldoen aan de hieraan gestelde 

eisen. Uitzondering hierop is de betrouwbaarheid van de subpopulatie zonder personeel. In het onder-

zoek is slechts gevraagd om de populatiegemiddelden te berekenen. Bij het uitvoeren van het onder-

zoek is echter gebleken dat deze populatie uit twee subpopulaties bestaat waardoor deze voor de 

volledigheid ook zijn opgenomen. 
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6 Tijdsbesteding 

6.1 Opbouw van de tijdsbesteding 

In het onderzoek is aan de hand van gegevens over het eerste half jaar van 2011 onderzocht hoe de 

tijd wordt besteed aan de verschillende werkzaamheden in een logopediepraktijk. Voor het bepalen 

van de tijdsbesteding van een logopediepraktijk is onderscheid gemaakt in drie typen werkzaamheden 

die hieronder worden toegelicht: 

1. Direct cliëntgebonden tijd. 

2. Indirect cliëntgebonden tijd. 

3. Niet cliëntgebonden tijd. 

Ad 1. Direct cliëntgebonden tijd 

Alle tijd die logopedisten besteden aan het verlenen van zorg is hier meegenomen. Dit betekent dat 

de tijd voor alle werkzaamheden waarvoor logopedisten een vergoeding kunnen krijgen hier zijn ver-

zameld. Dit zijn: 

� Alle uitgevoerde zittingen. Deze kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. In het 

onderzoek is hierbij onderscheid gemaakt naar de verschillende typen zittingen zoals deze 

kunnen worden gedeclareerd volgens de beleidsregel19.  

� Alle verslagen en overleggen aan derden die kunnen worden gedeclareerd. Deze verslagen en 

overleggen kunnen logopedisten volgens de beleidsregel declareren bij derden, zoals scholen. 

Bij deze werkzaamheden is de logopedisten gevraagd om aan te geven: 

� Hoeveel maal in de eerste helft van 2011 elk type zitting is uitgevoerd. 

� Hoeveel tijd gemiddeld per zitting is besteed aan het verlenen van zorg aan de cliënt. De tijd 

voor de verwerking van de gegevens in het cliëntendossier is hierbij niet meegenomen. 

� Hoe vaak cliënten niet komen opdagen voor een zitting. Deze zittingen worden sinds 2010 ge-

declareerd bij de cliënt. Daarvoor bij de zorgverzekeraars. 

In het onderzoek is ook gekeken naar het aantal cliënten dat niet komt opdagen voor een zitting, de 

zogenaamde no-shows. Een groot deel van de logopedisten declareren geen no shows. De meest ge-

hoorde redenen hiervoor zijn als volgt:  

� “Ze betalen toch niet, dus het heeft ook geen zin om daar zoveel energie in te stoppen.” 

� “Klanten hebben een legitieme reden, zoals het ziek zijn van het kind. Ik kan het dan echt niet 

maken om hiervoor een rekening te sturen.” 

� “Ik wil mijn cliënt niet kwijtraken of de klantrelatie verstoren.” 

Een klein deel van de logopedisten lijkt hier meer aandacht aan te besteden. Zij treden strenger op 

en declareren meer bij de cliënten. Het betreft hier met name de logopedisten in de grotere steden.  

Hier lijkt het aantal no-shows ook hoger te liggen dan in de kleinere steden en dorpen. Deze logope-

19 Beleidsregel NZa 2009 (CV-6000-4.0.-6). 
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disten waarschuwen hun cliënten duidelijk voor de gevolgen van het niet afbellen van een afspraak 

binnen 24 uur. Sommige logopedisten laten hun cliënten een contract ondertekenen waarin duidelijk 

wordt gemaakt dat een no-show in rekening wordt gebracht bij de cliënt. 

In overleg met de NZa is bepaald dat ook de tijd die logopedisten zouden besteden aan een cliënt die 

niet komt opdagen, een zogenaamde no-show, wel moet worden meegenomen in de berekening van 

de totale aan zorg besteede tijd. Zij zouden deze tijd namelijk wel aan die cliënt besteden als deze 

wel was komen opdagen. 

Ad 2. Indirect cliëntgebonden tijd 

Naast de tijd die wordt besteed aan directe zorgverlening zijn er ook werkzaamheden die logopedis-

ten uitvoeren voor een specifieke cliënt. Deze tijd kan niet apart worden gedeclareerd, maar is wel 

noodzakelijk voor het goed verlenen van zorg aan de cliënt. Dit betreft de volgende werkzaamheden: 

� Het bijhouden van cliëntendossiers. Hoewel deze tijd officieel is opgenomen als onderdeel van 

de tijd van een zitting, wordt deze tijd apart uitgevraagd om te bepalen hoeveel tijd hiervoor 

in de huidige situatie wordt gebruikt. Daarnaast zien logopedisten deze tijdsbesteding vaak ook 

niet als onderdeel van een zitting. 

� Verslagen en overleggen die niet kunnen worden gedeclareerd. Dit betreft de verslagen aan de 

verwijzers. Hieronder valt ook het overleg dat logopedisten in het kader van de behandeling 

voeren met ouders en partners van de cliënten. 

� Overige werkzaamheden zoals het voorbereiden van zittingen en het beantwoorden van e-mails 

en telefoontjes met vragen. 

Voor deze werkzaamheden is de respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel tijd zij hier gemid-

deld per week aan besteden. In werkelijkheid blijkt dat de logopedisten de tijd voor verslagen en 

overleggen die zij zouden kunnen declareren onder deze post opnemen omdat zij in werkelijkheid 

deze declaratie niet doen. In het onderzoek is hiervoor gecorrigeerd en zijn deze uren alsnog opge-

nomen in de gedeclareerde tijd. 

Ad 3. Niet cliëntgebonden tijdsbesteding 

Naast de tijd die nodig is voor het behandelen van cliënten, zijn er ook andere werkzaamheden die 

nodig zijn om een logopediepraktijk te kunnen voeren. Dit betreft de volgende werkzaamheden: 

� Administratie. 

� Cursussen en opleidingen. 

� Voorlichting. Dit is inclusief bijeenkomsten en overleg dat niet specifiek is verbonden aan een 

cliënt. Dit betreft bijvoorbeeld bijeenkomsten met andere logopedisten en/of andere zorgver-

leners waarin voorlichting wordt gegeven over behandelingen. 

� Overige tijdsbesteding zoals werkoverleg, kwaliteitskringen, stagebegeleiding, bijhouden van 

vakliteratuur en de aanschaf van nieuwe materialen. 

Voor deze werkzaamheden is de respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel tijd zij hier gemid-

deld per week aan besteden. Hierbij is ook gevraagd om aan te geven hoeveel tijd in het eerste half 

jaar is opgenomen door alle werknemers voor vakantie, ziekte en bijzonder verlof. Deze gegevens zijn 

nodig om te bepalen hoeveel dagen daadwerkelijk is gewerkt in het eerste half jaar van 2011. 
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6.2 Gemiddelde tijdsbesteding per fte 

Berekening van de praktijkkosten 

Het onderzoek naar de tijdsbestedingen is uitgevoerd om inzicht te krijgen in het aantal zittingen dat 

een logopedist per jaar kan uitvoeren: de rekennorm. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten hoe-

veel tijd een logopedist per fte besteedt aan directe zorgverlening en hoeveel tijd wordt besteed aan 

het uitvoeren van een zitting. Deze twee punten zijn in het onderzoek als volgt berekend: 

� Voor elke respondent is de totale tijd bepaald die in de eerste helft van 2011 is besteed aan 

direct, indirect en niet cliëntgebonden werkzaamheden. Deze drie tijdsbestedingen zijn elk 

gedeeld door het aantal fte dat in de praktijk daadwerkelijk is gewerkt in de eerste helft van 

2011. Hiermee wordt voor elk van de drie typen tijdsbestedening de gemiddelde tijdsbesteding 

per fte berekend. 

� Voor elke respondent is de verhouding bepaald tussen de tijd die per fte is besteed aan direct 

cliëntgebonden werkzaamheden en de tijd besteed aan andere werkzaamheden. Hiermee is 

bepaald hoeveel uur een logopedist gemiddeld jaarlijks per fte werkt aan direct cliëntgebon-

den werkzaamheden binnen de uitgangspunten van de beleidsregel van de NZa20. 

� De gemiddelde tijd per zitting is bepaald door het berekenen van de gemiddelde zittingsduur 

voor een reguliere zitting. Volgens de beleidsregel wordt namelijk voor andere typen zittingen 

een factor toegepast ten opzichte van de reguliere zitting. In dit onderzoek zijn ook voor de 

overige zittingen de gemiddelde tijdsbestedingen bepaald om te zien of deze factoren nog 

overeenstemmen met de huidige situatie. 

De rekennorm is hierna bepaald door de totale aan directe cliëntgebonden tijd per fte per jaar te 

delen door de gemiddelde zittingsduur voor een reguliere zitting. 

Gemiddelde tijdsbesteding 

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn de gemiddelde tijdsbestedingen bepaald voor de 

werkzaamheden van een logopediepraktijk. In de onderstaande figuren en tabel zijn de onderzoeksre-

sultaten weergegeven met daarbij de gemiddelde waarde en in de staafdiagram het 95% betrouw-

baarheidsinterval. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat de tijdsbesteding per fte als volgt is verdeeld, 

met tussen haakjes het 95% betrouwbaarheidsinterval: 

� Direct cliëntgebonden tijd per fte: 1.174 uur (1.136 – 1.212 uur). 

� Indirect cliëntgebonden tijd per fte:    330 uur (312 - 353 uur). 

� Niet cliëntgebonden tijd per fte:    296 uur (276 – 311 uur). 

20 BR/CU-7039. 
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Figuur 9. Verdeling van de tijdsbesteding van een logopediepraktijk per fte (2011). 
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Tabel 3. Weergave van de tijdsbestedingen per fte (op basis van de eerste helft van 2011). 

Type tijdsbesteding 
Gemiddelde tijd 

(in uur per ft per jaar) 

Direct cliëntgebonden werkzaamheden 1.174 

Indirecte cliëntgebonden werkzaamheden: 330 

� Verslaglegging in het dossier van cliënten 182 

� Overig (zoals niet declarabele overleggen en verslagen) 148 

Niet cliëntgebonden werkzaamheden: 296 

� Administratie 83 

� Kennisvergaring (cursussen en opleidingen) 102 

� Voorlichting 32 

� Overige niet cliëntgebonden werkzaamheden 79 

De werkzaamheden die buiten het uitvoeren van de direct cliëntgebonden werkzaamheden het mees-

te tijd kosten voor een logopediepraktijk zijn:  

� Het bijwerken van de cliëntdossiers na elke zitting. Per reguliere zitting is een logopedist hier 

gemiddeld 4,9 minuten mee bezig. 

� De overige indirecte werkzaamheden zoals het voorbereiden van zittingen, het beantwoorden 

van vragen, niet declarabele overleggen met ouders en partners en verslagen voor verwijzers. 

Deze werkzaamheden zijn vaak niet verbonden aan een individuele zitting, maar wel aan de 

behandeling van een individuele cliënt. 

Voor het berekenen van de dossiertijd per zitting is voor elke praktijk de totale tijd verzameld die in 

de eerste helft van 2011 is besteed aan deze werkzaamheden. Voor elke praktijk is dit aantal gedeeld 

door het aantal zittingen dat is uitgevoerd in de eerste helft van 2011. Voor het bepalen van dit aan-

tal zittingen zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: 

� In navolging van de beleidregel van de NZa is uitgaan van reguliere zittingen van 30 minuten. 

Dit betekent dat is gecorrigeerd voor zittingen met een andere zittingsduur. Omdat deze bere-

kening uitgaat van de werkelijk bestede tijd is hiervoor de zittingsduur genomen die is opgege-

ven door de respondent. 

� Overleggen en verslagen die niet zijn gedeclareerd zijn wel zoveel mogelijk meegenomen in de 

berekening aan de hand van gegevens die zijn aangeleverd door de respondenten. 

Aantal zittingen 

In de onderstaande tabel zijn de aantallen zittingen weergegeven zoals deze zijn bepaald aan de hand 

van het opgegeven aantal zittingen door de respondenten. Deze waarden zijn als volgt gecorrigeerd: 

� Van alleen het eerste half jaar naar het totaal aantal zittingen voor heel 2011. 
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� Van het aantal zittingen voor de totale praktijk naar het aantal zittingen per fte.  

In de tabel is ook een tweede waarde opgenomen, waarbij het aantal zittingen is weergegeven uit-

gaande voor 30 minuten per zitting voor alle zittingen. Deze omrekening is gedaan aan de hand van de 

uitgangspunten van de beleidsregel (BR/CU 7039). 

Tabel 4. Aantal zittingen per fte per jaar (2011). 

Aantal zittingen per fte 

zonder correctie voor niet gedeclareerde overleggen en verslagen

Aantal per fte 

heel 2011

Aantal zittingen voor de hele praktijk 2.136 

Aantal gecorrigeerd naar zittingen van 30 minuten volgens de tijd in de beleidsregel 2.235 

Het verschil tussen het aantal zittingen in de bovenstaande tabel en de uiteindelijke rekenregel wordt 

verklaard doordat: 

� Bij het bepalen van de rekennorm is uitgegaan van de daadwerkelijk aan een zitting besteedde 

tijd en niet de tijd die wordt gehanteerd in de beleidsregel. Voor bijvoorbeeld uittoeslagen 

wordt gemiddeld meer tijd besteed per zitting dan volgens de beleidsregel. 

� In de rekennorm ook de tijd is meegenomen voor de niet gedeclareerde, maar wel declarabele 

verslagen en overleggen. 

Gemiddelde zittingsduur 

In het onderzoek is voor elk van de typen zittingen bepaald wat de gemiddelde tijdsduur is. In de 

onderstaande tabel is het resultaat hiervan weergegeven. Niet voor alle typen zittingen is het moge-

lijk gebleken om een gemiddelde tijd voor een zitting te berekenen omdat deze maar weinig voorko-

men. In de tabel is aangegeven van hoeveel resondenten gegevens zijn ontvangen voor de zitting. Uit 

het onderzoek blijkt dat: 

� Groepszittingen, inclusief groepszittingen voor Integrale Zorg Stotteren, in de steekproef niet 

voorkomen en daarom niet zijn opgenomen. 

� Het Hanen programma en telefonische zittingen zo beperkt in de steekproef voorkomen dat de 

opgenomen waarden niet significant zijn. 

De in de tabel opgenomen waarden betreffen alleen de tijd die logopedisten besteden aan direct cli-

enten contact. De tijd voor het bijhouden van dossiers is hier niet meegenomen. De opgegeven waar-

den zijn aangegeven door de logopedisten zelf en zijn niet de waarden opgenomen in de declaratie-

systemen. 
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Tabel 5. Gemiddelde tijdsduur per zitting (2011). 

Type zitting Gemiddelde zittings-

duur (minuten)21

Aantal  

meetpunten 

Reguliere individuele zitting 30 92 

Specifieke zitting: stotteren, afasie, préverbale logopedie 54 29 

Uittoeslag (voor behandeling bij een cliënt thuis) 26 67 

Eenmalig logopedisch onderzoek 62 26 

Behandeling volgens het Hanen programma 1.122* 3 

Telefonische zitting 28 6 

Overleg met derden 50 75 

Verslag voor derden 63 71 

* Het Hanen programma bestaat uit meerdere zittingen 

Bepalen van de rekennorm 

De rekennorm is berekend door de gemiddelde tijdsbesteding per jaar per fte te delen door de ge-

middelde tijd per reguliere zitting. In de onderstaande tabel zijn gemiddelde waarden uit het onder-

zoek weergegeven met daarbij als resultaat het aantal zittingen dat een logopedist per fte per jaar 

kan uitvoeren op basis van de in het onderzoek verzamelde gegevens. 

Tabel 6. Berekening van de rekennorm. 

Zittingstijd Direct cliëntgebonden tijd Rekennorm 

(minuten) (tijd in uren) (% totale tijd) # zittingen 

Beleidsregel (2009) 30 1.575 87.5% 3.150 

Direct cliëntgebonden tijd 30 1.174 65,2% 2.348 

Direct cliëntgebonden tijd  

inclusief dossiertijd 
34,9 1.356 75,3% 2.333 

In de rekennorm is voor de zittingstijd alleen die tijd meegenomen die wordt besteed aan direct cli-

entgebonden werkzaamheden. In de huidige rekennorm in de beleidsregel is ook de tijd meegenomen 

voor het bijhouden van het dossier van de cliënt. In de tabel is daarom ook een berekening gemaakt 

van de rekennorm aan de hand van de onderzoeksgegevens waarbij ook de tijd voor de dossiervorming 

21 Deze gegevens zijn bepaald aan de hand van de door de logopedisten opgegeven tijd voor elk type zitting. 
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is meegenomen. De totale zittingstijd neemt hierdoor toe, maar ook de direct cliëntgebonden tijd. 

Door de langere zittingstijd kunnen logopedisten in totaal minder zittingen uitvoeren. 

Verandering van de tijdsbesteding 

In het onderzoek is de respondenten ook gevraagd naar de veranderingen die zij de afgelopen jaren 

hebben gezien in hun tijdsbestedingen. Zij hebben hierbij aangegeven dat de indirecte en niet cliënt-

gebonden tijdsbesteding voor logopedisten de afgelopen jaren is toegenomen door: 

� De toename van het aantal kinderen met een zogenaamd ‘rugzakje’. Doordat minder kinderen 

in het speciaal onderwijs worden geplaatst, komen zij sneller terecht bij een logopedist. Dit 

betekent dat logopedisten meer verslagen voor een Regionaal Expertise Centrum (REC) dienen 

op te stellen en vaker overleg moeten hebben met leerkrachten, ambulante begeleiders, ver-

wijzers en de ouders. Van deze overleggen dient eveneens een verslag te worden opgesteld. 

� De toename van de kwaliteitseisen die aan de REC verslagen worden gesteld. Een REC verslag 

dient nauwkeurig en gedetailleerd te worden opgesteld, wat voor een praktijkhouder meer tijd 

kost. Daarnaast besteden de logopedisten veel tijd aan de verslaglegging omdat zij hiermee 

willen voorkomen dat een cliënt geen rugzakje krijgt en hierdoor niet wordt toegelaten tot 

special (basis)onderwijs. 

� De toename van cliënten in de logopedie met een complexe diagnostiek. Logopediepraktijken 

hebben veel kinderen als cliënt die een brede problematiek hebben. Deze problemen beperken 

zich niet meer tot logopedische zorg, maar gaat vaak gepaard met bijvoorbeeld psychologische 

zorg. Hierdoor zal de logopedist meer overleg hebben met andere zorgverleners en worden de 

verslagen uitgebreider opgesteld. Een logopediepraktijk is dan ook relatief veel tijd kwijt aan 

het overleg met leerkrachten en deskundigen evenals de noodzakelijke verslaglegging. Ook de 

afstemming met ouders en partners is belangrijk in dit kader en ook de tijd voor deze afstem-

ming is toegenomen. 
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6.3 Variantie van de tijdsbesteding per praktijktype 

Net als bij de praktijkkosten is voor de tijdsbestedingen onderzocht in hoeverre de resultaten van het 

onderzoek homogeen zijn of dat er significante verschillen bestaan tussen de verschillende resultaten. 

Dit is alleen uitgevoerd voor de resultaten van de tijdsbestedingen. Voor de gemiddelde zittingsduur is 

de variantie klein22 en niet gerelateerd aan de verschillende subgroepen. Een nadere analyse van de 

verschillen heeft hiervoor dan ook geen toegevoegde waarde.  

De werkwijze voor de analyses en de onderzochte eigenschappen sluiten aan bij de beschrijving die is 

gegeven in paragraaf 5.3. Dit betekent dat dezelfde eigenschappen zijn geselecteerd voor de analy-

se23. De groepen die voor de tijdsbesteding niet nader konden worden geselecteerd omdat de subpo-

pulaties in deze steekproef te klein waren, konden daarom ook niet nader worden geanalyseerd. Net 

als bij de praktijkkosten is alleen voor de eigenschappen ligging en personeel een nadere analyse uit-

gevoerd: 

� Geografische ligging. Praktijken in de (Rand)stad zouden met andere typen cliënten en hier-

door mogelijk andere tijdsbestedingen te maken kunnen hebben. Een analyse geeft echter aan 

dat deze verschillen beperkt zijn waardoor de kans verwaarloosbaar is dat op dit punt een si-

ginificant verschil zou worden gevonden. Een nadere analyse is dan ook niet uitgevoerd. 

� Met en zonder personeel (praktijkomvang en organisatievorm). Het verschil in de gevonden 

waarden tussen de praktijken met en zonder personeel is beperkt zoals blijkt uit figuur 10. Uit 

de variantie-analyse blijkt ook dat de resultaten voor praktijken met en zonder personeel niet 

significant van elkaar verschillen24 en dus geen afzonderlijke subpopulaties betreffen. 

Door het uitvoeren van de variantie-analyse is vastgesteld dat praktijken met personeel en praktijken 

zonder personeel niet als afzonderlijke subpopulaties moeten worden beschouwd. In paragraaf 5.3 is 

echter duidelijk geworden dat voor de praktijkkosten dit onderscheid wel twee subpopulaties betreft. 

Daarom zijn de verschillen tussen de subpopulaties ook voor de tijdsbesteding geanalyseerd. De ge-

middelden voor de subpopulaties zijn: 

� Praktijk zonder personeel: 1.185 uur per fte aan direct cliëntgebonden tijd. 

� Praktijk met personeel: 1.161 uur per fte aan direct cliëntgebonden tijd. 

In de onderstaande figuren is de verhouding weergegeven tussen de directe, indirect en niet cliënt 

gebonden tijd voor de twee subpopulaties. Dit betreft de tijd zoals deze in het onderzoek is berekend 

met de gegevens uit de eerste helft van 2011. 

22 De standaarddeviatie voor de reguliere zitting is 1,8 minuten tegen een onderzoeksgemiddelde van 30 minuten. 

23 Met uitzonderling van het onderscheid tussen behandellocaties die worden gehuurd en in eigen bezit. Deze eigenschap heeft 

geen invloed op de tijdsbesteding. 

24 Hiervoor is een T-toets uitgevoerd waaruit volgt dat P (T<=t) = 0,69. Doordat deze waarde hoger is dan 0,05 is hier geen sprake 

van separate subpopulaties. 
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Figuur 10. Verdeling van de tijd voor praktijken met en zonder personeel (2011). 

De verschillen tussen de praktijken met en zonder personeel kunnen worden verklaard doordat prak-

tijken met personeel additionele werkzaamheden hebben voor bijvoorbeeld de overhead van de orga-

nisatie. Dit leidt tot 2% meer indirecte uren per fte. Deze tijd wordt besteed aan: 

� De overige indirect cliëntgebonden werkzaamheden. Dit betreft intern overleg en afstemming 

over de behandeling van specifieke cliënten. 

� De overige niet cliëntgebonden werkzaamheden. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht 

aan werkoverleg. Daarnaast blijken grote praktijken meer tijd te besteden aan overleg met 

andere zorgverleners en stagebegeleiding. 

� Meer werkzaamheden vanwege de grotere overhead van de organisatie. Dit betreft met name 

administratieve werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden echter voornamelijk door de 
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praktijkeigenaren uitgevoerd en niet door alle medewerkers. De tijd voor deze werkzaamheden 

per fte zijn dan uiteindelijk lager dan bij praktijken zonder personeel. 

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Net als bij de praktijkkosten is ook voor de tijdsbesteding onderzocht of de onderzoeksresultaten 

voldoen aan de gestelde eisen aan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Deze eisen zijn gelijk aan 

de percentages die zijn weergegeven in paragraaf 5.3.  

De uitkomsten van de controle van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid voor de gevonden resulta-

ten van het tijdsbestedingsonderzoek zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Voor de berekening 

van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid is gebruik gemaakt van de cijfers voor de indirect en niet 

cliëntgebonden tijd omdat voor deze gegevens de variantie relatief het grootst is. Een grotere varian-

tie vereist een grotere steekproefomvang om de gevraagde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te 

behalen. Met andere woorden: als aan de eisen wordt voldaan voor de indirecte en niet cliëntgebon-

den tijd dan zal dit ook voor andere resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek gelden. 

Tabel 7. Overzicht betrouwbaarheid en nauwkeurigheid onderzoeksresultaten tijdsbestedingsonderzoek. 

Tijdsbestedingsonderzoek Betrouwbaarheid Nauwkeurigheid 

Per fte (2011) Vereiste steek-

proefomvang 

Werkelijke steek-

proefomvang 

Vereiste nauw-

keurigheid 

Werkelijke 

nauwkeurigheid 

Gehele onderzoekspopulatie 23 93 10% 5% 

Subpopulatie met personeel 21 42 15% 7% 

Subpopulatie zonder personeel 17 51 15% 6% 

Uit de tabel blijkt dat vereiste steekproefomvang, en daarmee de betrouwbaarheid, en nauwkeurig-

heid voldoen aan de hieraan gestelde eisen.
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6.4 Correlatie tussen de zittingen en de praktijkomvang 

Uit het onderzoek komt naar voren dat grotere praktijken relatief meer indirecte tijd besteden dan 

kleinere praktijken. Daarnaast blijken logopediepraktijken in het algemeen de uitgangspunten van de 

beleidsregel van de NZa niet te halen. Om de eerdere analyses verder te ondersteunen is hierbij ook 

de correlatie onderzocht tussen het aantal zittingen en de omvang van de praktijken in de steekproef. 

In de onderstaande figuur is deze correlatie weergegeven met de waarden voor de eerste helft van 

2011. Hierbij is ook de huidige rekennorm weergegeven in de figuur. De figuur geeft het aantal zittin-

gen weer voor de eerste helft van 2011. De weergegeven rekennorm is dan ook de norm voor een half 

jaar, oftewel 1.575 zittingen per fte.  

Figuur 11. Correlatie tussen het aantal zittingen en de praktijkomvang (2011). 

Ook uit de bovenstaande figuur blijkt dat naar mate praktijken groter worden het aantal uitgevoerde 

zittingen verder van de rekennorm af komt te liggen. Daarnaast blijkt dat bijna alle praktijken in de 

steekproef minder zittingen uitvoeren dan zij op basis van de rekennorm zouden moeten uitvoeren. 
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Bijlagen bij: 

Onderzoek “Kostprijsonderzoek logopedie” 

Bijlagen  

I. Verklaring van de accountant

II. Deelnemers klankbordgroep

III. Gehanteerde vragenlijst voor het onderzoek

IV. Toelichting bij de vragenlijst

V. Gebruikte controleprotocollen

VI. Begrippenlijst



SIRA Consulting 47

I. Verklaring van de accountant 

Postbus 81167 

3009 GD Rotterdam 

Thomas Mannplaats 311 

3069 NJ Rotterdam 

T  (010) 456 46 77 

F  (010) 456 81 41 

E  info@steens.nl

I  www.steens.nl 

ASSURANCE-RAPPORT 

Aan: SIRA Consulting B.V. 

Opdracht en verantwoordelijkheden 

Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde relevante uitkomsten van model C betreffende de eindre-

sultaten van het onderzoek waarin inzicht wordt gegeven in de gemiddelde totale praktijkkosten per 

fte en de rekennorm, bestaande uit de gemiddelde direct aan logopedische zorg bestede tijd per fte, 

de gemiddelde indirect aan logopedische zorg bestede tijd per fte en de gemiddelde tijd per reguliere 

zitting voor de extramuraal werkende logopedisten, juist is weergegeven op basis van de veronder-

stelling van juist ingevulde vragenlijsten. De vragenlijsten en de daarbij behorende bijlagen zijn onder 

verantwoordelijkheid van de logopedisten opgesteld. Er is geen controle-, beoordelings- of samenstel-

lingsopdracht uitgevoerd op de gegevens die gebruikt zijn.door de logopedisten bij de totstandkoming 

van de vragenlijsten zijnde o.a. de jaarcijfers 2009, de cijfers over de periode 1 januari 2011 tot 1 

juli 2011, administratie over periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011, administratie 2009, declaratiesys-

teem 2009 en 1e halfjaar 2011, agenda en eigen inschattingen logopedisten. 

Werkzaamheden 

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Neder-

landse Standaard 3000, “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van 

historische financiële informatie”. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen 

en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de eindresultaten van het 

onderzoek vermeld in model C, geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Een Assurance-

opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gege-

vens. Hierbij hebben wij ons mede gebaseerd op de uitgevoerde interne controles door SIRA Consul-

ting B.V. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen Assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 
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Oordeel 

Naar ons oordeel geeft model C betreffende de eindresultaten van het onderzoek waarin inzicht wordt 

gegeven in de gemiddelde totale praktijkkosten per fte en de rekennorm, bestaande uit de gemiddel-

de direct aan logopedische zorg bestede tijd per fte, de gemiddelde indirect aan logopedische zorg 

bestede tijd per fte en de gemiddelde tijd per reguliere zitting voor de extramuraal werkende logo-

pedisten in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de gegevens 

verkregen uit de vragenlijsten met uitzondering van de gemiddelde totale praktijkkosten. Bij de ge-

middelde totale praktijkkosten is vastgesteld uit de variantie analyse dat praktijken met personeel en 

praktijken zonder personeel als afzonderlijke subpopulaties moeten worden beschouwd. Dit betekent 

dat de totale praktijkkosten per fte significant anders is tussen de beide subgroepen. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 

Model C is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit met als doel het inzichtelijk maken in hoe-

verre de praktijkkosten en de rekennorm die worden gebruikt voor het bepalen van de tarieven voor 

logopedische zorg, nog representatief zijn in verhouding met de gemaakte kosten en rekennorm in de 

huidige situatie. Hierdoor is de eindrapportage mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons 

Assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor SIRA Consulting B.V. en de Nederlandse Zorg-

autoriteit en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

Rotterdam, 8 december 2011 

Steens & Partners 

Accountants en Adviseurs 

B. Lomeijer 
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MODEL C 

 Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

 alle 93  

praktijken 

Praktijken 

met 

personeel 

Praktijken 

zonder 

personeel 

Totale praktijkkosten per fte 23.423 29.800 18.174 

Direct aan logopedische zorg bestede tijd per fte 1.174   

Indirect aan logopedische zorg bestede tijd per fte 626   

Tijd per reguliere zitting 30 Minuten  

Bij de gemiddelde totale praktijkkosten is vastgesteld uit de variantieanalyse dat praktijken met per-

soneel en praktijken zonder personeel als afzonderlijke subpopulaties moeten worden beschouwd. Dit 

betekent dat de totale praktijkkosten per fte significant anders is tussen de beide subgroepen. 
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II. Deelnemers klankbordgroep 

Bij de uitvoering van het onderzoek is een klankbordgroep betrokken waarmee de onderzoeksopzet en 

de onderzoeksresultaten zijn afgestemd. In deze bijlage zijn de leden van deze klankbordgroep weer-

gegeven. 

Naam Organisatie Rol  

Dhr. R. Polet Nederlandse Zorgautoriteit Voorzitter 

Mevr. R. Jadoenandansing Nederlandse Zorgautoriteit Lid 

Dhr. H. Scholman Nederlandse Zorgautoriteit Lid 

Dhr. M. Veltink Nederlandse Zorgautoriteit Lid 

Mevr. C. Reijmer Nederlandse Zorgautoriteit Lid 

Mevr. M. Schulte Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Lid 

Dhr. J. Lampe Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Lid 

Dhr. W. Snijders Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Lid 

Mevr. H. Paans Zorgverzekeraars Nederland Lid 

Mevr. A. Brandsen Zorgverzekeraars Nederland Lid 

Dhr. J. Wit College voor zorgverzekeringen Agendalid 

Dhr. P. Boom Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Agendalid 
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III. Gehanteerde vragenlijst voor het onderzoek 

In deze bijlage is de vragenlijst weergegeven zoals deze is toegezonden aan de respondenten van het 

onderzoek. 
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4. Niet cliëntgebonden werkzaamheden (voor de periode van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011)

Type werkzaamheden Gemiddeld aantal uren per week

in deze periode: ?

4.1 Wat is de totale tijd die in uw praktijk per week wordt uur

besteed aan niet cliëntgebonden werkzaamheden?

Splits deze totale tijd voor de hele praktijk per week naar de volgende onderdelen: Om delen van uren in te vullen:

Een half uur = 0,5

4.2 Administratie (zoals facturering, kostenbeheer, contractenbeheer) uur Een kwartier = 0,25

4.3 Kennisvergaring zoals training, opleiding en kwaliteitsregistratie uur

4.4 Voorlichting / Marketing / PR-werkzaamheden uur

Dit betreft met name de volgende werkzaamheden:

4.5 Overige werkzaamheden uur ?

Niet alle werkdagen worden productief besteed aan logopedische zorg. Geef het totaal aantal van deze dagen in voor de periode 1-1-2011 tot 1-7-2011:

4.6 Hoeveel vakantiedagen zijn in deze periode opgenomen? dagen ?

4.7 Hoeveel dagen zijn in deze periode niet gewerkt vanwege ziekte? dagen ?

4.8 Hoeveel dagen zijn in deze periode niet gewerkt vanwege bijzonder verlof? dagen ?

4.9

In het onderstaande invulveld kunt u eventuele verschillen tussen het aantal gewerkte uren en het aantal werkzame personen toelichten.

5. Wijziging in de tijdsbesteding 2009 versus 2011

5.1 Tussen 2009 en 2011 is de tijdsbesteding voor de werkzaamheden in uw praktijk mogelijk veranderd. Mogelijk zijn er werkzaamheden die u sindsdien niet 

meer uitvoert of zijn er nieuwe werkzaamheden bijgekomen. Ook kan het zijn dat de tijd die u nu in 2011 besteedt aan de zittingen en werkzaamheden

significant anders is dan de tijd die dit in 2009 kostte.

In het onderstaande invulveld kunt u de belangrijkste wijzigingen in de tijdsbesteding voor de zittingen en werkzaamheden van uw praktijk beschrijven.

Einde van deel 2. Voor deel 3 van de vragenlijst klikt u onderaan deze pagina op het tabblad 'Omzet en kosten'.
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Huisvestingskosten ?

Selecteer uit het drop-down menu

7.14 Is de praktijk of de praktijkeigenaar ook de eigenaar van (een deel van) de behandellocaties?

7.15 Wat is het totaal aantal vierkante meter oppervlak van de behandellocatie(s)? m
2

?

7.16 Hoeveel vierkante meter oppervlak van de behandellocatie(s) wordt gebruikt door de praktijk? m
2

7.17 Wat is de totale WOZ-waarde van het pand of panden? € in 2009 ?

7.18 Huurkosten, inclusief servicekosten € in 2009

7.19 Belastingen voor de huisvesting € in 2009

(rioolrechten, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, WOZ)

7.20 Gas, water, licht € in 2009

7.21 Overig: schoonmaakkosten, beveiliging, onderhoud € in 2009

Exclusief loonkosten van eigen personeel (vraag 7.9)

Overige kosten

7.22 Kosten voor alle oefen- en behandelmateriaal € in 2009 ?

Selecteer uit het drop-down menu

Zou u dit  kunnen opsplitsen in de kosten per type

behandeling (zoals stotteren, afasie, préverbaal)?

Stotteren € in 2009

Afasie € in 2009

Préverbaal € in 2009

Hanen programma € in 2009

Integrale Zorg Stotteren € in 2009

Spreek/taal-stoornissen € in 2009

Stem-stoornissen € in 2009

Overig € in 2009

7.23 Hoeveel testen heeft u laten uitvoeren in 2009? ?

7.24 Kosten ICT hardware en software € in 2009 ?

Exclusief hard- en software die als oefen- en behandelmateriaal geldt. Die is meegenomen in vraag 7.22

7.25 Autokosten (leasekosten, autoverzekering, brandstof) € in 2009

Voor zover deze kosten zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening

7.26 Algemene kosten € in 2009

Inclusief administratie, certificeringskosten, verzekeringen, accountant, kleine inventaris, telefoon, onderhoud aan (ICT-)apparatuur

Afschrijvingen

Selecteer uit het drop-down menu

7.27 Heeft u in 2009 gebruik gemaakt van de regeling 'Versneld afschrijven'?

Dit kunt u eventueel terug vinden in uw belastingaangifte over het jaar 2009

7.28 Wat is het totaal bedrag aan afschrijvingen van de praktijk? € in 2009

Verdeel indien mogelijk deze kosten over de volgende posten:

Afschrijving voor oefen- en behandelmateriaal € in 2009

Afschrijving voor ICT en overige apparatuur € in 2009

Afschrijving voor de auto € in 2009

Afschrijving van gebouwen € in 2009

Overige afschrijvingen € in 2009

Rentebaten en -kosten

7.29 Hoeveel waren de eventuele rentebaten in 2009? € in 2009

7.30 Wat waren de rentekosten voor eigenwoningbezit in 2009? € in 2009

7.31 Wat waren de rentekosten over goodwill in 2009? € in 2009

7.32 Wat waren de overige rentekosten in 2009? € in 2009

Dit betreffen de rentekosten van leningen afgesloten voor de praktijk, exclusief de rente voor eigenwoningbezit
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Samenvatting van de omzet en kosten

In de onderstaande tabel worden de omzet en kosten die zijn ingevuld opgeteld. Hierna worden deze resultaten vergeleken met het resultaat van de 

winst - en verliesrekening van de praktijk voor 2009 zoals is ingevuld bij 6.2.

Totale omzet van de praktijk € 0

Personeelskosten € 0

Huisvestingskosten € 0

Overige kosten € 0

Afschrijvingen € 0

Rentebaten en - kosten € 0

Resultaat voor belasting € 0

7.33

8. Omzet en kosten: Overige vragen

8.1 De kosten van uw praktijk kunnen sinds 2009 zijn gewijzigd. Mogelijk zijn er kostenposten vervallen, maar er kunnen ook nieuwe kosten zijn ontstaan.

Geef in de onderstaande tabel de belangrijkste veranderingen weer in de kosten voor uw praktijk. Dit betreft zowel de nieuwe en vervallen kostenposten

als ook significante veranderingen in de overige kostenposten in 2011 ten opzichte van 2009.

In het onderstaande invulveld kunt u de belangrijkste wijzigingen in de kosten van uw praktijk beschrijven.

8.2 Mogelijk heeft u in 2009 investeringen niet gedaan, die u wel had moeten uitvoeren omdat deze noodzakelijk zijn voor de praktijk. ?

Geef aan welke investeringen dit betreft en waarom u deze niet heeft kunnen doen.
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IV. Toelichting bij de vragenlijst 

Om de logopedisten te helpen bij het invullen van de vragenlijst is de onderstaande toelichting mee-

gezonden met de vragenlijst. 

Notitie Toelichting en vragen bij het Kostprijsonderzoek logopedie 

Aan: Respondenten van het Kostprijsonderzoek logopedie 

Van: SIRA Consulting 

Project: Kostprijsonderzoek logopedie 

Datum: 5 augustus 2011 

Betreft: Inleiding onderzoek en toelichting vragenlijst 

1 Inleiding 

In 2008 heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) een verzoek ingediend 

tot het herijken van de tarieven voor de logopedische zorg. Met de vaststelling van het NZa werkpro-

gramma voor 2011 is besloten te starten met een onderzoek naar de omzet en kosten en de tijdsbe-

stedingen van uw zittingen voor de logopedische zorg25. Centraal in het onderzoek staan de vrijgeves-

tigde logopedisten, ofwel de extramuraal werkende logopedisten. Dit zijn logopedisten met een solo-

praktijk, of logopedisten werkzaam in een groepspraktijk.  

De NZa heeft SIRA Consulting gevraagd om het project ‘Kostprijsonderzoek logopedie’ uit te voeren. 

Het onderzoek richt zich op de volgende onderdelen: 

1. Tijdsbestedingsonderzoek. Dit betreft het aantal logopedische zittingen dat op jaarbasis door een 
gemiddelde praktijk kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de tijd die moet 
worden besteed aan niet-directe logopedische zorg. 

2. Omzet en kosten. Dit betreft de omzet en de kosten voor een gemiddelde logopedische praktijk. 

In deze notitie is een toelichting opgenomen bij de vragenlijst die voor het ‘Kostprijsonderzoek logo-

pedie’ wordt gehanteerd. De werkwijze van het onderzoek wordt hierin beschreven. Bij het opstellen 

van de vragenlijst is veel aandacht besteed om ervoor te zorgen dat deze zo beknopt mogelijk is ge-

houden. Daarnaast is zoveel mogelijk aangesloten bij de bedrijfsvoering van een logopediepraktijk. De 

vragenlijst en deze toelichting zijn daarnaast ook afgestemd met de NVLF en enkele logopedisten. 

Deze toelichting geeft uitleg over de wijze waarop de vragen in het onderzoek moeten worden be-

antwoord. Hierbij wordt ook, waar mogelijk, aangegeven hoe u deze informatie eventueel kunt ver-

zamelen. De toelichting kan worden gebruikt bij de voorbereiding van het invullen van de vragenlijst. 

In Bijlage I is een begrippenlijst opgenomen met de belangrijkste termen die worden gebruikt in de 

vragenlijst en de toelichting. 

25Onder logopedische zorg wordt verstaan: Het beroepsmatig handelen gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van 

de communicatie en de orale en pharyngeale verwerking van het eten en drinken met als doel de gezondheid van de patiënt, cliënt 

of opdrachtgever in stand te houden dan wel te bevorderen (Bron: beroepsprofiel NVLF). 
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2 Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek naar de omzet, kosten en tijdsbestedingen van logopedisten waaraan u meewerkt be-

staat uit twee onderdelen, namelijk: 

1. Een vragenlijst. 

2. Een persoonlijk interview. 

De vragenlijst 

De vragenlijst krijgt u via uw contactpersoon van SIRA Consulting toegestuurd via de email. U kunt 

deze opslaan op uw computer en invullen. Eventueel kunt u de vragenlijst deels door een accountant, 

boekhouder of andere medewerker laten invullen, bijvoorbeeld als het gaat om de boekhoudkundige 

gegevens. Deze vragenlijst bestaat uit vier onderdelen: 

1. Algemeen (naam, type en omvang van de praktijk).

2. Tijdsbestedingsonderzoek (tijdsbestedingen van de logopedische zittingen uitgevoerd in de 1e

helft van 2011). 

3. Balans, winst- en verliesrekening (een weergave van de gegevens uit uw balans, winst- en ver-
liesrekening). 

4. Omzet en kosten (de omzet en de kosten van de praktijk voor het boekjaar 2009). 

Bovenstaande posten worden in hoofdstuk 3, de werkwijze voor de vragenlijst, toegelicht. 

Het interview 

In de tweede fase van het onderzoek worden alle respondenten benaderd voor een persoonlijk inter-

view. Dit kan telefonisch of bij u op locatie zijn. In dit interview zullen wij een toelichting vragen op 

enkele antwoorden die u heeft gegeven in de vragenlijst. Daarnaast zullen enkele aanvullende vragen 

worden gesteld om de verkregen antwoorden te verifiëren en aan te vullen. Uw accountmanager 

neemt contact met u op om dit interview in te plannen. De interviews zullen plaatsvinden in de 

maand september. 
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3 Werkwijze voor de vragenlijst 

In dit hoofdstuk vindt u de algemene toelichting van de vragenlijst. De toelichting bij de specifieke 

vragen vindt u bij de vragen in de lijst en in Bijlage III van deze notitie.  

3.1 Opbouw van de vragenlijst 

De vragenlijst bestaat uit vier onderdelen. Onderaan het Excel-bestand ziet u de vier hiervoor be-

stemde tabbladen. Deze tabbladen worden hieronder kort toegelicht. 

Tabblad 1. Algemeen 

Bij het onderdeel ‘Algemeen’ vragen wij u enkele gegevens over uw praktijk in te vullen. Dit geeft ons 

inzicht in de verschillende typen praktijken die aan het onderzoek meewerken, ofwel de onderzoeks-

populatie. Ook kunnen wij met de antwoorden op deze vragen ervoor zorgen dat de vragen die niet op 

u van toepassing zijn, worden verborgen in de vragenlijst. Wij willen u dan ook verzoeken om de vra-

gen in het tabblad 1 eerst in te vullen voor u de overige vragen gaat beantwoorden. 

Tabblad 2. Tijdsbestedingsonderzoek 

Met het onderdeel ‘Tijdsbestedingsonderzoek’ wordt meer inzicht verkregen in de tijdsbesteding die 

gemoeid is met de logopedische zittingen die op jaarbasis door een gemiddelde praktijk worden uit-

gevoerd. Wij vragen bijvoorbeeld om het aantal zittingen aan te geven dat u hebt uitgevoerd over een 

bepaalde periode. Naast de logopedische zittingen wordt in het onderzoek ook gevraagd naar de 

noodzakelijke werkzaamheden die niet de directe zorgverlening betreffen. 

De zittingen waarnaar wordt gevraagd betreffen de zittingen gericht op logopedische zorg zoals deze 

zijn beschreven in de beleidsregel voor logopedische zorg 26. Hiermee wordt aangesloten bij de decla-

ratiesystematiek voor de logopedische zorg. Daarnaast wordt gevraagd naar de aanvullende werk-

zaamheden die u uitvoert ten behoeve van uw praktijk. 

Let op: de tijdsperiode waarvoor de vragen voor het tijdsbestedingsonderzoek worden ingevuld be-

treffen de eerste zes maanden van 2011, dus het totaal aantal zittingen in de periode 1 januari 2011 

tot 1 juli 2011. Deze periode is gekozen omdat dit de meest recente periode is, zodat u dit gemakke-

lijker na kunt kijken. 

U kunt het softwaresysteem dat u gebruikt voor uw declaraties gebruiken om een belangrijk deel van 

de gevraagde gegevens te achterhalen. De manier waarop u dit kunt doen, verschilt per systeem. In 

Bijlage II is de werkwijze beschreven om de gegevens te verzamelen op basis van de 4 meest gebruik-

te softwaresystemen. Indien u gebruik maakt van een ander systeem kunt u contact opnemen met uw 

eigen softwareleveranciers om te bepalen hoe deze gegevens kunnen worden verzameld. 

Tabblad 3. Balans, winst- en verliesrekening 

In dit tabblad worden de gegevens gevraagd zoals deze op uw eigen balans en de winst- en verliesre-

kening zijn opgenomen. Deze gegevens worden met name gebruikt voor het controleren van de ant-

woorden op de vragen in tabblad 4. 

26 Beleidsregel CV-6000-4.0.-6. 
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Tabblad 4. Omzet en kosten 

Binnen het onderdeel ‘Omzet en kosten’ staan de gemaakte kosten van een logopediepraktijk cen-

traal. Dit betreffen bijvoorbeeld de kosten voor huisvesting, kantoorkosten en kosten voor oefen- en 

behandelmateriaal. Tevens vragen wij u naar de baten (opbrengsten) van uw praktijk. 

Deze gegevens zijn over het algemeen opgenomen in de boekhouding, het financiële jaarverslag, de 

balans en de winst- en verliesrekening van de praktijk. Mogelijk dat uw accountant of boekhouder 

deze gegevens kan invullen of u kan helpen bij het invullen. In tegenstelling tot tabblad 3, waar de 

gegevens direct uit de balans en winst- er verliesrekening kunnen worden gehaald, zullen de gevraag-

de kosten hier mogelijk anders worden ingedeeld dan op uw eigen jaarrekening. 

Let op: De periode waarover de kosten uitgevraagd worden is het gehele jaar 2009. Het jaar 2009 is 

gekozen omdat dit het eerste volledige jaar is waarvoor alle gegevens beschikbaar zijn. 

3.2 Onderbouwing van de gegevens 

Voor het invullen van de vragenlijst maakt u gebruik van verschillende documenten: 

� De jaarrekening van het jaar 2009: de balans en de winst- en verliesrekening. 

� De verzamelloonstaat met de loonkosten voor het jaar 2009. 

� De overzichten uit uw declaratiesysteem die u hebt gebruikt om een deel van de vragen in te 

vullen. In Bijlage II staat hoe deze uit uw declaratiesysteem kan worden gehaald.  

� Aanvullende stukken die u hebt waarop gegevens zijn weergegeven die u heeft gebruikt bij het 

invullen van de vragenlijst. 

U bent verplicht de jaarrekening en de verzamelloonstaat toe te zenden. Dit mag digitaal, eventueel 

via uw accountant, via de post of op de fax. Onze accountant heeft deze gegevens namelijk nodig om 

de onderzoeksgegevens te controleren. Indien u de overige stukken digitaal beschikbaar heeft, willen 

wij u vragen om deze mee te zenden in de email bij het versturen van de ingevulde vragenlijst. Door 

deze informatie beschikbaar te stellen, kunnen wij een aantal gegevens zelf controleren. Dit beperkt 

weer het aantal vragen dat wij u stellen tijdens het interview. Indien u niet in de gelegenheid bent 

om deze stukken mee te zenden, willen wij u vragen deze stukken bij de hand te houden tijdens het 

interview. 

3.3 Invullen van de vragenlijst 

De vragenlijst is een Excel-bestand. U vult de vragenlijst in op de computer en verstuurt de ingevulde 

vragenlijst via de email naar uw accountmanager. U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. 

Door het bestand op te slaan, worden de reeds ingevulde antwoorden bewaard en kunt u later verder 

gaan. Zo kunt u het bestand ook deels door anderen laten invullen. 

Wanneer u de vragenlijst voor de eerste keer opent, ziet u dat alle invulvelden licht rood/oranje zijn. 

U kunt de vragen beantwoorden door op de velden te gaan staan en deze velden in te vullen. Wanneer 

deze velden worden ingevuld, kleuren deze groen. Zo kunt u in een oogopslag zien welke velden nog 

ingevuld moeten worden. Indien een vraag niet van toepassing is, vult u ‘n.v.t.’ in. 

3.4 Vragen 

Bij uw accountmanager kunt u terecht voor hulp omtrent het invullen van de vragenlijst. Wie dat is 

vindt u op de brief die u van SIRA Consulting heeft ontvangen. 
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Bijlage I. Begrippenlijst 

� Afgewezen declaraties: Het betreft hier de bij de zorgverzekeraar ingediende declaraties die 

door de zorgverzekeraar zijn afgewezen en dus niet zijn vergoed.  

� Behandeling: Het gehele traject van zittingen voor het verlenen van logopedische zorg aan een 

individuele cliënt. 

� Boekjaar 2009: Wanneer in het onderzoek wordt gevraagd naar gegevens over 2009 dan wordt 

bedoeld de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009. Tenzij er specifiek naar een 

andere periode wordt gevraagd, maar dan staat dit er duidelijk bij vermeld. Voor het tijdsbe-

stedingsonderzoek geldt bijvoorbeeld de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011. 

� Cliënt: In de vragenlijst wordt de term cliënt gebruikt. Voor de doelen van dit onderzoek is de 

term cliënt gelijk aan de term patiënt. Dit betreft de persoon die de logopedische zorg ont-

vangt. 

� Eigenaar: Een logopediepraktijk kan meerdere eigenaren hebben. Bijvoorbeeld in een maat-

schap zijn er meerdere eigenaren die samen verantwoordelijk zijn voor de praktijk. In de vra-

genlijst wordt altijd gesproken over de eigenaar. Hiermee worden ook de situaties bedoeld 

waar er meerdere eigenaren zijn. 

� Fte: fte staat voor fulltime-equivalent. Eén fte is een volledige werkweek van 40 uur. Een 

functie van bijvoorbeeld 20 uur is een functie van 20 / 40 = 0,5 fte. Voor het beantwoorden 

van de vragen moet voor iedere medewerker worden bepaald voor hoeveel fte zij hebben bij-

gedragen aan de praktijk. Het berekenen van een fte illustreren we graag aan de hand van de 

volgende voorbeelden: 

� Een medewerker heeft heel 2009 halve dagen (20 uur in de week) gewerkt. Dat bete-

kent een fte bijdrage van (20/40 * 1 (=100% van de periode)) = 0,5 fte in 2009. In de 

eerste helft van 2011 werkte zij nog maar 12 uur in de week, maar is wel de hele perio-

de in dienst geweest. In de 1e helft van 2011 was haar fte bijdrage (12/40 * 1 (100% van 

de periode)) = 0,3 fte. 

� Een andere medeweker werkte ook halve dagen, maar is halverwege het jaar wegge-

gaan. Zij werkte dus maar een half jaar. Dat betekent een fte bijdrage van (20/40 * 0,5 

heel jaar) = 0,25 fte. Zij heeft in de eerste helft van 2011 nog 1 maand gewerkt. In die 

maand heeft zij 2 volle dagen (16 uur) in de week gewerkt. In de 1e helft van 2011 was 

haar fte bijdrage (16/40 * 1/6 (1 maand in de periode van 6 maanden)) = 0,07 fte. 

Als wordt gevraagd naar het totaal aantal fte’s van meerdere medewerkers dan kunnen de 

fte’s van de individuele medewerkers worden opgeteld. 

� Investering: Een investering is de aanschaf waarvan de kosten over meerdere jaren worden 

afgeschreven. Dit betreft de grotere aankopen zoals een auto of een computer. Kleinere aan-

kopen die niet over meerdere jaren worden afgeschreven moeten worden opgenomen in de 

vragenlijst bij het onderdeel ‘Overige Kosten’. De investeringen voor zaken die over meerdere 

jaren worden afgeschreven, worden ingevuld bij vraag 7.28. Om dubbeltelling te voorkomen 

kunnen de kosten die zijn opgenomen onder ‘Overige kosten’ niet worden geplaatst onder de 

investeringen bij 7.28.  

� Maatschap: De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, 'maten' 

genoemd. Zij vormen samen een maatschap die is gericht op het verlenen van en specifieke 



SIRA Consulting 63

vorm van zorg, zoals logopedische zorg. Het eigendom van de maatschap is verdeeld over de 

‘maten’. 

� No shows: Hiermee worden de zittingen bedoeld waarvoor de cliënt niet komt opdagen. De 

kosten voor die zitting kunnen in rekening worden gebracht bij de cliënt. 

� Zitting: De zittingen waarnaar wordt gevraagd betreffen de zittingen gericht op logopedische 

zorg zoals deze zijn beschreven in de beleidsregel voor logopedische zorg27. Een zitting is een 

onderdeel van het totale traject waarin een cliënt wordt behandeld. 

� Zorggroep: Een organisatie waarin verschillende disciplines uit de zorg samenkomen. Een logo-

pediepraktijk kan een onderdeel zijn van een zorggroep. 

27 BR/CU-7039. 
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Bijlage II. Gegevens verzamelen uit het declaratiesysteem 

Voor vier verschillende softwaresystemen is bepaald hoe u de noodzakelijk gegevens uit deze sys-

temen kunt verzamelen om de vragenlijst in te vullen: 

� Fairware 

� Intramed 

� Prosoftware 

� Winbased 

Fairware 

Eerst versie 7.38 downloaden. Ga vervolgens naar [Extra], [Jaargegevens], kies daar de periode, type 

data 1-1-2011 t/m 30-6-2011 in en de verschillende zittingen komen in het opgeroepen jaarverslag te 

staan. 

Wat de kosten betreft: als met de boekhouding van WinMens wordt gewerkt dan kan in de boekhou-

ding bij [Overzichten], [Resultaatrekening] op datum (1-1-2011 t/m 30-6-2011) worden gezocht en 

krijgt men het overzicht van de kosten en omzet van die periode. Als niet met de boekhouding wordt 

gewerkt dan heeft het programma hier geen gegevens van. 

Intramed 

Tijdsbesteding (1 jan 2011- 1 juli 2011) 

2. Direct cliëntgebonden logopedische zorg 

Ga via [Rapporten], [Statistisch], [Aantallen] naar het rapport Aantallen. Kies daar op tabblad 1. de 

volgende instelling;   Onderverdeling: Behandelcode 

Kies vervolgens op tabblad 2. Behandelingen de volgende instellingen: 

� Soort:  Zittingen 

� Status:  Gedeclareerd 

� Datum:  1-1-2011 tot 1-7-2011 

� Codelijst:  < Selecteer hier de juiste codelijst > 

Kies bij [Uitvoer] voor de gewenste mogelijkheid (Scherm, Printer, Bestand) en druk op de knop OK. 

Met de gegevens van dit rapport kunt u dit onderdeel invullen in de vragenlijst.  Kies bij uitvoer voor 

de optie [Bestand] om de onderbouwing ook naar de onderzoekers te kunnen sturen. 

NB: Indien de praktijk niet alle officiële behandelcodes logopedie heeft opgevoerd, dan is er een 

tweede mogelijkheid om de juiste aantallen te achterhalen. Dit kan via de diagnosecode, indien de 

praktijk op de verwijzing de codes uit de paramedische lijst logopedie heeft gebruikt. Wijzig dan op 

tabblad 1. de instelling [Onderverdeling] naar Paramedische Diagnose. 

3. Indirect cliëntgebonden werkzaamheden en 4. Niet cliëntgebonden werkzaamheden 

Indien de logopedisten dergelijke werkzaamheden in de agenda hebben genoteerd middels handelin-

gen (activiteiten) via [Bestand], [Agenda], [Opties], [Handeling], dan kunnen de gegevens via een 

rapport worden uitgedraaid.   

Gebruik hiervoor het rapport “Uren overige handelingen” via [Rapporten], [Tijdsbesteding], [Uren 

overige handelingen] over 2011. Waarschijnlijk is de uitsplitsing per maand veel gedetailleerder dan 
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nodig is voor deze vragenlijst. Voeg de relevante handelingen samen, en neem het gemiddelde, om zo 

tot een representatieve week te komen. 

Bovenstaande rapporten kunnen natuurlijk ook over een vergelijkbare periode in 2009 gedraaid wor-

den. Doe bovenstaande acties over 1-1-2009 tot 1-7-2009 en vergelijk de uitkomsten om voor 5. Wijzi-

gingen in de tijdsbesteding een inschatting te krijgen van de veranderingen. 

7. Omzet en kosten 

Indien de praktijk de boekhouding in Intramed voert, zijn een aantal gegevens terug te vinden op het 

rapport Balans Verlies/Winst. Ga hiervoor via [Financieel], [Boekhouding], [Grootboek], [Printen], 

[Balans Verlies/Winst] naar het schermvenster Balans Verlies/Winst.  

Stel de juiste datum in. Kies bij “Uitvoer” voor de gewenste mogelijkheid (Scherm, Printer, Bestand) 

en druk op de knop OK. Met de gegevens op dit rapport kunt u het tabblad verder aanvullen. 

Prosoftware 

Bij Prosoftware hebben logopedisten twee ingangen om de gewenste informatie te verkrijgen: Over-

zichten en statistieken (via Overzichten menu) voor behandelinformatie en Financiële overzichten (via 

Declaratie menu) voor financiële informatie. 

Tijdsbestedingen 

Selecteer onder 'Overzichten en statistieken' de groep 'Administratief- Bezoeken', middels de selectie-

velden is het nu mogelijk de gewenste informatie uit het systeem te halen. Selectie op behandelcode, 

activiteit en periode zijn hiervoor mogelijk. 

Omzet en kosten 

Selecteer onder 'Financieel overzicht' het gewenste overzicht, bijvoorbeeld het rekeningoverzicht of 

de balans om per periode de juiste gegevens uit het systeem te halen. 

Winbased 

Stap 1 
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Ga naar behandeldingen > Urenoverzicht 

Selecteer 01 van 01-01-11 t/m 30-06-11 en pas de periode aan. Klik op berekenen.  

Stap 2 

Verwijder de filter “medewerker”  en sleep “soort zitting”  in het filter vak.  

Uw scherm ziet er nu zo uit, klik rechts op het  icoontje.  

Stap 3 

Scroll naar beneden tot dat u de eerste totalen ziet. Verwijder alle bedragen om latere verwarring te 

voorkomen.  
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Voeg onder normale zitting in kolom C de volgende functie toe 

=aantalarg(waarde1:waarde2) 

Waarbij waarde1 de eerste regel van het overzicht is en waarde2 de laatste, in mijn geval is dit c974. 

Herhaal stap 3 mocht u het overzicht uitgesplitst hebben per soort zitting. 

Stap 4 

Klik met uw muis op het laatste veld van kolom i, en voeg de volgende functie toe:  

=aantal.als(waarde1:waarde2;0,5)  

Waarbij waarde1 de eerste regel is van het overzicht. In mijn geval is dit nummer 7. Waarde2 is de 

laatste regel van het overzicht, in mijn geval is dit 973.  
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V. Gebruikte controleprotocollen 

In het onderzoek zijn controleprotocollen opgesteld waarin de werkwijze van gegevensverzameling en 

de daarbij behorende analyses en controle zijn beschreven. In deze bijlagen zijn de hoofdteksten 

opgenomen van de controleprotocollen die in het onderzoek zijn opgesteld. Het memo voor Controle-

protocol A en B heeft ook eigen bijlagen die hier in zijn opgenomen. Deze zijn aangeduid met de let-

ters A tot en met D. 

Op een aantal plaatsen zijn opmerkingen opgenomen in de teksten. Deze zijn toegevoegd om toe te 

lichten hoe met bepaalde zaken is omgegaan bij de uitvoering van het project. 

Memo Controleprotocol A en B kostprijsonderzoek logopedie 

Onderwerp Controleprotocol van de vragenlijsten van het kostprijsonderzoek logopedie 

Datum 1 september 2011 

Inleiding 

Voor het kostprijsonderzoek logopedie wordt bij logopediepraktijken informatie verzameld om de 

gemiddelde praktijkkosten en aan zorg bestede tijd te bepalen. Deze informatie wordt verzameld 

door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst is zo opgebouwd dat de belangrijkste gegevens kun-

nen worden gecontroleerd om de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens te vergroten. Hiertoe 

zijn in de vragenlijst niet alleen de vragen opgenomen die nodig zijn om de verschillende gegevens te 

verzamelen waarmee de praktijkkosten en tijdsbesteding kunnen worden bepaald. Een deel van de 

vragen wordt gebruikt om cross-checks uit te kunnen voeren om de andere noodzakelijke gegevens te 

kunnen controleren.  

De binnengekomen vragenlijsten worden eerst gecontroleerd op volledigheid. Nadat de vragenlijsten 

compleet zijn ingevuld wordt een inhoudelijke controle uitgevoerd. In het onderstaande figuur zijn 

schematisch de stappen weergegeven die worden gevolgd om deze controles uit te voeren. 

In dit memo is het controleprotocol weergegeven dat wordt gebruikt om de gegevens uit de vragen-

lijsten die door de respondenten worden geretourneerd, te controleren en te verifiëren. In het twee-

de hoofdstuk wordt de procedure geschetst die wordt gevolgd om de vragenlijsten te verwerken. In 

deze verwerking vinden ook de controles en verificatie plaats. Deze procedure is afgestemd met de 

accountant en de opdrachtgever van het project, de NZa. In het derde hoofdstuk wordt de werkwijze 

voor controleprotocol A nader toegelicht. Controleprotocol B wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4. 

De verschillende checklists en de inhoudelijke beschrijving van de controles zijn opgenomen in de 

bijlagen van deze memo. 
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Procedure verwerking vragenlijsten 

In het onderstaande stroomschema is de procedure geschetst die is gevolgd om te zorgen dat de gege-
vens die worden verzameld door de vragenlijsten zo betrouwbaar mogelijk zijn. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SIRA Consulting 

Respondenten 

SIRA Consulting 

SIRA Consulting 

SIRA Consulting 
Steens & Part-
ners 

SIRA Consulting 
/ Respondent 

SIRA Consulting  

Steens & Part-
ners 

Jaarrekening 
(Balans, Winst- 
en verliesreke-
ning) 

Checklist met 
aandachtpunten 
voor de audit. 

Vragenlijst voor 
de audit. 

Verslag met 
uitkomsten van 
de audit en 
mogelijke aan-
passingen. 

Nee

Vragenlijst 

versturen

Invullen vragenlijsten

Controle A

Respondent vra-

gen om gegevens 

aan te vullen. 

(e-mail/telefoon)

Verwerken vragenlijst 

in Model B

Voorbereiden audit 

Uitvoeren audit 

Aanpassen 

vragenlijst?

Aanpassen vra-

genlijst, terug-

koppelen met de 

respondent 

Audit accountant 

Volledige 

dataset
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Controleprotocol A 

In de derde stap van de procedure om de vragenlijsten te verwerken wordt Controleprotocol A uitge-

voerd. Dit controleprotocol A controleert of de binnengekomen vragenlijsten volledig zijn ingevuld en 

geen tikfouten bevatten. Dit is noodzakelijk omdat de vragenlijst anders niet bruikbaar is voor het 

onderzoek en ook niet inhoudelijk kan worden gecontroleerd. Deze controle wordt deels automatisch 

en deels handmatig uitgevoerd: 

� De automatische controles worden uitgevoerd door het zogenaamde Model A. Dit model levert 

een checklist waarin zijn opgenomen: (1) de missende waarden en (2) de waarden die niet op 

een bruikbare wijze zijn ingevuld. Dit laatste kan bijvoorbeeld zijn indien punten en komma’s 

niet goed worden gebruikt. In Bijlage C zijn de automatische controles beschreven die zijn op-

genomen in Model A. 

� De handmatige controles betreffen het nalopen van de vragenlijst op (1) tikfouten die niet 

door de automatische controle worden gevonden en (2) opvallende discrepanties met de mee-

gestuurde jaarrekening en uitdraai van de zittingen. De beschrijving van deze handmatige con-

troles zijn weergegeven als onderdeel van de checklist voor controleprotocol A in Bijlage A van 

deze memo. Eventuele onduidelijkheden worden ook voorgelegd en besproken met de accoun-

tant. 

De uitkomsten van de handmatige controles worden toegevoegd aan de door model A gemaakte 

checklist. Het resultaat van deze controles is voor elke vragenlijst een checklist met alle invulvelden 

die gegevens missen of gegevens die moeten worden hersteld voordat de vragenlijst bruikbaar wordt 

geacht voor verdere analyse. Foutieve invoer wordt direct gecorrigeerd door de accountmanager zo-

lang dit de inhoudelijke waarde van het invulveld niet wijzigt. De overgebleven punten van de check-

list worden met een begeleidende, standaard, e-mail verstuurd naar de respondent met het verzoek 

om binnen een week de aanvullende gegevens aan te leveren. Met deze aanvullende gegevens wordt 

de vragenlijst compleet gemaakt. 

Elke volledig bruikbaar ingevulde vragenlijst wordt vervolgens verder geanalyseerd door controlepro-

tocol B. De beschrijving hiervan is weergegeven in het volgende hoofdstuk. 

In Bijlage A is een aftekenlijst opgenomen waarin de werkzaamheden staan voor de accountmanagers 

die voortkomen uit de bovenstaande beschrijving van controleprotocol A. Door deze aftekenlijst kan 

voor elke vragenlijst de voortgang van de procedure worden gevolgd. 
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Controleprotocol B 

Nadat een vragenlijst volledig en bruikbaar is ingevuld, kan deze inhoudelijk worden gecontroleerd 

om te bepalen of de ingevulde gegevens consistent zijn met de andere antwoorden in de vragenlijst 

en ook binnen de onderzoekspopulatie. Aan de hand van de uitkomsten van deze analyses worden 

verdere vragen geformuleerd die in de audits met de respondenten ter sprake zullen komen. Deze 

controles en analyses worden uitgevoerd volgens controleprotocol B. Net als bij protocol A vinden 

deze controles deels automatisch en deels handmatig plaats: 

� De automatische controles en analyses worden uitgevoerd door het zogenaamde Model B. Dit 

model levert automatisch een checklist waarin alle aandachtspunten zijn opgenomen die 

voortkomen uit de controles en analyses. In Bijlage D zijn de automatische controles en analy-

ses beschreven die zijn opgenomen in Model B. Het model B maakt ook de berekeningen die 

nodig zijn voor de rapportage van het onderzoek. Hiermee kan worden bepaald wat het effect 

van de audits is geweest op eindresultaat van het onderzoek. 

� De handmatige controles betreffen het nalopen van de vragenlijst op (1) de aanwezige kwalita-

tieve informatie die mogelijk verklaringen geeft voor de gevonden discrepanties en (2) incon-

sistenties bij de afschrijvingen van de praktijk. De beschrijving van deze handmatige controles 

zijn weergegeven als onderdeel van de checklist voor controleprotocol A in Bijlage B van deze 

memo. 

Omdat een deel van de analyses wordt gedaan door de uitkomsten van de verschillende respondenten 

te vergelijken, worden de beste resultaten verkregen indien zoveel mogelijk vragenlijsten zijn geïm-

porteerd. Het minimum aantal volledig bruikbaar ingevulde vragenlijsten, dat nodig is voor de eerste 

analyse is 15. Om te zorgen dat de resultaten van deze controles en analyses zoveel mogelijk informa-

tie geven, wordt ook niet bij elke geïmporteerde vragenlijst direct de analyse uitgevoerd, maar wordt 

eens per week batchgewijs voor alle vragenlijsten de analyse uitgevoerd. Dit zal zijn elke maandag-

ochtend, na de verwerking van de in het weekend binnengekomen gegevens. Dit wordt gezamenlijk 

met het hele projectteam uitgevoerd waardoor de uitkomsten direct kunnen worden besproken. 

Aandachtspunten die naar voren komen ten aanzien van de kosten, worden eventueel voorgelegd aan 

de accountant voor een nadere controle. Hiermee kan dieper worden ingegaan op mogelijk discrepan-

ties in de ingevulde gegevens. De leden van het projectteam hebben de mogelijke aandachtspunten 

vooraf met de accountant besproken zodat zij deze kunnen herkennen en de meeste aandachtspunten 

zelfstandig met de respondenten kunnen bespreken. De accountant voert hiertoe ook enkele van de 

eerste audits uit samen met accountmanagers. 

De uitkomsten van de handmatige controles worden toegevoegd aan de door model A gemaakte 

checklist. Het resultaat van deze controles is voor elke vragenlijst een checklist met alle aandachts-

punten die in de audits met de respondenten moeten worden besproken. Met alle respondenten wordt 

een audit gepland. Deze audit kan met bezoek of telefonisch worden uitgevoerd. Dit wordt bepaald 

aan de hand van de uitkomsten van de automatische en handmatige controles van controleprotocol B. 

Vragenlijsten met veel aandachtspunten of aandachtspunten die niet eenvoudig telefonisch kunnen 

worden geverifieerd, worden ge-audit met bezoek, de overige telefonisch. De uiteindelijke keuze 

wordt gemaakt door de accountmanager die op basis van de eerdere contacten ook een beeld heeft 

van de betrouwbaarheid van de gegevens. 

Voordat de audit wordt uitgevoerd, wordt aan de respondent via de email de lijst met aandachtspun-

ten toegezonden. Hierbij wordt voor audits met bezoek ook aangegeven welke documenten bij de 
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audit moeten worden ingezien. Denk hierbij aan rekeningen van gekocht materiaal, het inkijken van 

het declaratiesysteem en de agenda van de praktijk. 

Na de audits worden de vragenlijsten, indien nodig, aangepast en verwerkt in Model C waar met de 

volledige dataset uiteindelijk de kwantitatieve resultaten van het onderzoek worden berekend. In 

Bijlage B is een aftekenlijst opgenomen waarin de werkzaamheden staan voor de accountmanagers die 

voortkomen uit de bovenstaande beschrijving van controleprotocol B. Door deze aftekenlijst kan voor 

elke vragenlijst de voortgang van de procedure worden gevolgd. 
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Bijlage A: Aftekenlijst werkzaamheden controleprotocol A 

Vul voor elke individuele vragenlijst de onderstaande aftekenlijst in. 

Steekproefnummer:

Nr. Actie Datum uitgevoerd 

1 Sla een kopie van de binnengekomen vragenlijst zonder wijzigingen op in 
de directory: O:/projecten/P11.057 NZA kostenonderzoek logope-
die/model/binnengekomen vragenlijsten/ 

2 Importeer de vragenlijst in model A: 

- Tabblad 1. Importeren: om de vragenlijst in te lezen. 

- Tabblad 2. Database ruwe data: kopieer de data in de database. 

3 Laat het model de automatische controle uitvoeren en sla de checklist uit 
Model A op bij de vragenlijst. 

4 Loop de ingevulde waarden in de vragenlijst na om opvallende waarden 
te identificeren die mogelijk het gevolg zijn van een tikfout. Het model 
geeft de belangrijkste reeds aan die moeten worden nagelopen (tabblad 
5, Model A), maar ook de andere invulvelden moeten worden nagelopen. 

5 Controleer de vragenlijst met de meegestuurde balans en winst- en ver-
liesrekening. De waarden in 6.1 en 6.2 en 7.33 moeten hiermee overeen-
komen. Deze controle is geen uitgebreide inhoudelijke controle. Geef 
alleen aan waar deze waarden niet overeenkomen en vraag de respon-
dent dit te verklaren of aan te passen. 

6 Voeg de bij punt 4 en 5 genoemde punten toe aan de checklist. Foutieve 
gegevens waarvan de correctie geen invloed heeft op de inhoud van het 
invulveld kunnen direct worden verwerkt door de accountmanager (volg 
stap 8 en 9 van deze aftekenlijst) en worden verwijderd van de checklist. 

7 Stuur de respondent een e-mail met de vraag om binnen een week de 
missende gegevens aan te vullen en om mogelijke foute waarden te her-
stellen. Bel na het versturen naar de respondent om te vragen of het 
duidelijk is wat er wordt verwacht. Bij maximaal 5 gegevens kan dit ook 
telefonisch. Leg de wijzigingen na een telefoongesprek wel vast in een 
korte e-mail ter bevestiging aan de respondent28. 

8 Sla een kopie van de origineel binnengekomen vragenlijst op in de direc-
tory: O:/projecten/P11.057 NZA kostenonderzoek logope-
die/model/volledig ingevulde vragenlijsten/ 

9 Verwerk de binnengekomen aanvullende gegevens in deze vragenlijst 
zodat deze volledig is ingevuld en alle tikfouten zijn verbeterd. 

28 Indien na deze termijn de gegevens niet binnen zijn, wordt eerst gebeld om te vragen om de gegevens te leveren. Als slechts 

enkele gegevens ontbreken, zullen blijvend missende gegevens tijdens de audit worden verzameld. Respondenten die ook na het 

telefoontje niet leveren en waarvan nog wel veel gegevens nodig zijn, worden naar de handhaving van de NZa gestuurd. Dit geldt 

sowieso voor mensen die pertinent weigeren. 
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Bijlage B: Aftekenlijst werkzaamheden controleprotocol B 

Vul voor elke vragenlijst de onderstaande aftekenlijst in. 

Steekproefnummer:

Nr. Actie Datum uitgevoerd 

1 Importeer de vragenlijst in model B: 

- Tabblad 1. Importeren: om de vragenlijst in te lezen. 
- Tabblad 2. Database ruwe data: kopieer de data in de database. 

2 Laat het model de automatische controle en analyse uitvoeren en sla de 
checklist uit tabblad 5 van Model B op bij de vragenlijst. 

3 Controleer hoe is omgegaan met de afschrijvingen van de praktijk. Van-
wege de crisis was er in 2009 de mogelijkheid om investeringen in 1 jaar 
af te schrijven. Als een praktijk hier gebruik van heeft gemaakt dan 
geeft dat geen representatief beeld van de normale situatie van de kos-
ten in de praktijk. Model B geeft aan of 7.27 met ‘Ja’ is beantwoord. 

Kijk of de opgegeven afschrijvingen voor 2009 (7.28) meer bedragen dan 
20% van de waarde bij 6.1 Materiële vaste activa plus de kosten van 7.22 
en 7.24. Dit kan aangeven dat sneller is afschreven dan wettelijk is 
voorgeschreven. Als 7.27 met ja is beantwoord dan wordt dat op deze 
wijze verklaard. Bij Nee moet worden gevraagd of er meer zaken zijn 
afgeschreven dan in eerste instantie lijkt. Loop de uitsplitsing van de 
afschrijvingen in 7.28 na om te zien welke posten de meeste afschrijvin-
gen hebben en waardoor dan mogelijk de discrepantie ontstaat. Stem dit 
af in de audit. Stem onduidelijkheden ook af met de accountant. 

4 Controleer of in de aangeleverde kwalitatieve gegevens (4.9, 5.1, 7.33, 
8.1 en 8.2 en de gestelde vragen) verklaringen zijn te vinden voor moge-
lijke discrepanties die uit de eerdere analyses naar voren zijn gekomen. 

5 Voeg de bij punt 3 en 4 van deze aftekenlijst genoemde punten toe aan 
de checklist. Plan op basis hiervan een afspraak voor een audit. 

6 Maak een vragenlijst voor de audit aan de hand van de checklist en stuur 
deze aan de respondent. Maak hiervoor gebruik van de standaard e-mail 
en geef bij een bezoek aan welke documenten moeten worden ingezien. 

7 Voor de audit uit.  

8 Verwerk de resultaten van de audit: 

- Sla een kopie van de volledig ingevulde versie van de vragenlijst op 
in de directory: O:/projecten/P11.057 NZA kostenonderzoek logo-
pedie/model/definitieve vragenlijsten/ 

- Verwerk de kwantitatieve resultaten van de audit in de vragenlijst. 
- Stel en korte memo op met de kwalitatieve resultaten van de audit. 
- Koppel dit terug aan de respondent via een standaardmail waarin 

wordt gevraagd om bevestiging van deze definitieve gegevens. 

9 Sla de bevestiging van de respondent op bij het definitieve model.  
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Bijlage C: Automatische controles Model A 

Automatische controles Uitleg en methode Resultaat/Actie

Controle versienummer Heeft de vragenlijst het juiste versienummer? 
Logopedisten die hebben meegewerkt aan de 
pilot hebben eerst een oude versie ontvangen. 

Bij een fout wordt de vragenlijst 
niet ingeladen en eerst door de 
accountmanager omgezet naar de 
juiste versie. 

Bepalen velden die niet 
hoeven worden ingevuld 

Een aantal vragen hoeft alleen te worden inge-
vuld afhankelijk van antwoorden op eerdere 
vragen. Het model controleert of de invulvelden 
waarop dit van toepassing is, wel of niet moe-
ten zijn ingevuld. Dit betreft de volgende com-
binaties: 

1.2b is alleen ingevuld als 1.2 = Nee. 

1.4b is alleen ingevuld als 1.4 = Anders. 

1.4c is alleen ingevuld als 1.4 = Maatschap. 

1.4d is alleen ingevuld als 1.4 = Zorggroep. 

1.4e is alleen ingevuld als 1.4 = Keten. 

Deelvragen 2.4 is alleen ingevuld als 2.4 = Ja. 

7.6 en 7.7 zijn niet ingevuld als 7.5 = winst uit… 

7.9, 7.11, 7.12 niet ingevuld of ‘0’ als 1.4 = zzp 

7.17 en 7.30 niet ingevuld of ‘0’ als 7.14 = Nee 

Deelvragen 7.22 alleen ingevuld als 7.22b = Ja.  

Indien respondenten antwoorden op vragen 
aanpassen, kan het voorkomen dat er vragen 
wegvallen die zij al hebben beantwoord. De 
gegevens in deze invulvelden zijn dan niet meer 
zichtbaar, maar staan er nog wel. Het model 
slaat deze gegevens dan automatisch over. 

De uitkomsten van deze controle 
worden gebruikt om de volgende 
controle (‘Zijn alle vragen inge-
vuld?’) goed uit te kunnen voeren.  

Vragen die terecht niet zijn inge-
vuld, worden op deze wijze niet 
gemarkeerd om alsnog in te vullen. 

Zijn alle invulvelden inge-
vuld? 

Alle invulvelden worden gecontroleerd of er 
waarden zijn ingevuld. Hierbij wordt rekening 
gehouden met velden die leeg moeten of kun-
nen zijn aan de hand van andere antwoorden. 
Zie ook de vorige controle. 

Lege velden worden gemarkeerd 
zodat direct duidelijk is welke 
gegevens missen. In overleg met de 
respondent worden de juiste gege-
vens bepaald. 

Zijn de gegevens in de 
ingevulde velden ook op 
de juiste wijze ingevoerd? 

Bij het invullen kan het voorkomen dat respon-
denten de gegevens onjuist invullen waardoor 
gegevens niet automatisch kunnen worden ver-
werkt. Dit betreft bijvoorbeeld het verkeerd 
gebruik van punten en komma’s en tekst invoe-
ren waar alleen getallen worden verwacht. 

Velden die niet goed zijn ingevuld 
worden gemarkeerd en de juiste 
invoer wordt nagevraagd bij de 
respondent. 

Controle tijdbestedingen 
van de werkzaamheden 
buiten de directe zorgver-
lening 3 & 4 

Optellen van de uren van de specifieke werk-
zaamheden (3.2 en 3.3 / 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) en 
vergelijken met het totaal (3.1 en 4.1). Contro-
leer of deze velden consistent zijn ingevuld. 

Indien er discrepanties bestaan, 
worden deze met de respondent 
besproken en wordt de juiste 
waarde bepaald. 
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Bijlage D: Automatische controles en analyses Model B 

Automatische controles 
en analyses 

Methode Resultaat

Controle van het deel van 
niet zorg tijd ten opzichte 
van het totaal 

Vergelijk 3.1 en 4.1 met het totaal aantal fte 
van de praktijk en bepaal het aandeel van de 
tijd die niet aan zorg wordt besteed. 

Indien meer dan 12,5%29 van de tijd niet aan 
directe zorg wordt besteedt, loop dan de tijd 
voor de werkzaamheden in 3.1 en 4.1 na op 
uitschieters of onterecht meegenomen tijd. 

Deze controle probeert te achter-
halen of deze gegevens consistent 
zijn ingevuld en of tijdsbestedingen 
zijn ingevuld die niet relevant zijn. 
Eventuele uitschieters worden met 
de respondenten besproken. 

Controle ingevulde tijds-
besteding 2011 ten op-
zichte van de beschikbare 
capaciteit 

Het ingevulde aantal fte’s voor de praktijk in 
2011(2.1a+2.1b) wordt vergeleken met de tota-
le tijd die is ingevuld (2.2 en verder +3.1+4.1). 
Hiermee wordt bepaald of het totaal aantal 
ingevulde uren wel overeenkomt met het inge-
vulde aantal fte.  

Deze controle wordt gedaan door van het totaal 
aantal fte (2.1a+2.1b omgerekend naar uren) de 
volgende posten af te trekken: 
- De totale tijd voor zittingen (aantal zittin-

gen x tijd per zitting voor 2.2 t/m 2.16, ex-
clusief 2.14). 

- 4.6, 4.7 en 4.8. Indien 2.1b > 0 ook nog 
navragen of de tijd voor die medewerkers 
ook is opgenomen. 

Het resultaat hiervan is het aantal uur dat in de 
eerste helft van 2011 is besteed aan indirecte 
zorgwerkzaamheden (3) en niet-cliëntgebonden 
werkzaamheden (4). Deze tijd wordt gedeeld 
door het aantal weken in het half jaar (26) en 
kan dan worden vergeleken met 3.1 + 4.1. 

Deze controle achterhaalt eventue-
le verschillen in de beschikbare tijd 
op basis van het aantal opgegeven 
fte en de tijd die daadwerkelijk is 
besteedt aan de werkzaamheden. 

Discrepanties leiden tot vragen om 
toelichting. 

Uiteindelijk wordt voor de bereke-
ning van de resultaten gebruik 
gemaakt van de werkelijk gewerkte 
tijd in de eerste helft van 2011. 

Controleren van de inge-
vulde omzet en kosten 
voor de praktijk 

Vergelijken van de optelling van de ingevulde 
kosten en baten (7.33) met het ingevulde resul-
taat voor belasting (6.2) uit de winst- en ver-
liesrekening. 

Dit geeft de respondent de moge-
lijkheid om ingevulde getallen te 
controleren en/of te verklaren. Bij 
een afwijking wordt de discrepan-
tie gemeld en gevraagd om dit te 
controleren en te verklaren. 

Check no-shows Controleer het antwoord op 2.14. Een waarde 
van ‘0’ is verdacht omdat ‘no-shows’ wel re-
gelmatig blijken voor te komen. 

Als het antwoord ‘0’ is dan wordt 
de vraag gesteld of dit correct is. 
Zo ja, wat heeft de logopedist er 
aan gedaan om dit zo te krijgen. 

Controle omzetgegevens De volgende twee vergelijkingen moeten klop- Als deze niet overeen komen moet 
worden nagegaan of een foutief 

29 Dit uitgangspunt sluit aan bij de beleidsregel waarin is aangegeven dat van een werkdag van 8 uur, 1 uur wordt besteedt aan uren 

buiten het direct verlenen van zorg. Vakantiedagen, ziekte en verlof dagen maken geen onderdeel uit van de indirecte uren. 
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pen:

6.2 ‘omzet’= 7.1 + 7.2b + 7.3 

7.1 = SOM(onderverdeling van de omzet per 
type zittingen) 

gegeven is opgegeven en wordt 
deze opnieuw opgevraagd. 

Als foutieve invoer wordt gevon-
den, wordt dit punt meegenomen 
in de interviews. 

Controle tarief no-show Door 7.2b te delen door 7.2a wordt het tarief 
gekregen dat in rekening is gebracht bij no-
shows. Dit moet vergelijkbaar zijn met 70% van 
de tarieven die bij de zorgverzekeraars zijn 
gedeclareerd. 

Een erg laag tarief kan er op dui-
den dat niet alle no-shows worden 
gedeclareerd. Hoge tarieven moe-
ten sowieso worden nagevraagd 
omdat dit een invoerfout kan zijn. 

Controle van de opgege-
ven omzet t.o.v. de werk-
zame logopedisten 

De totale tijd van de werkzame logopedisten in 
2009 (7.8+7.9a) wordt vergeleken met de tijd 
voor directe zorg die nodig is voor de opgege-
ven omzet van 7.1 ((omzet per type zitting / 
tarief van 7.1) * tijd per type zitting uit 2). De 
waarde van 7.8+7.9 zou hoger moeten uitkomen 
(12,5% volgens de beleidsregel) om ook de indi-
recte en niet-cliënt gebonden werkzaamheden 
uit te kunnen voeren. 

Indien de totale capaciteit aan 
logopedisten sterk afwijkt (>12,5%) 
van de tijd die wordt besteed aan 
directe zorg o.b.v. 7.1, dan wordt 
navraag gedaan bij de respondent. 

Consistentie tussen orga-
nisatie en loonstructuur 

7.5 = ‘winst uit…’ als 1.4 = zzp. Zzp-ers nemen 
in principe winst uit onderneming. Deze contro-
le kijkt of het goed is ingevuld en vindt zo 
eventueel ‘exotische’ constructies. 

In de interviews wordt gevraagd of 
dit correct is en worden de achter-
gronden besproken van eventuele 
‘exotische’ constructies. 

Controle van de omvang 
van de praktijk 

Indien 2.1a + 2.1b een andere waarde geeft dan 
7.8 + 7.9 zou het kunnen zijn dat de praktijk is 
gegroeid of gekrompen. 

Opmerking: bij de uitvoering van het onderzoek 
is ook nagevraagd of de opbouw van de fte’s in 
2009 en 2011 op dezelfde manier is bepaald. 
Het is noodzakelijk om deze punten goed met 
de respondenten af te stemmen omdat in het 
onderzoek uit wordt gegaan van de werkelijk 
gewerkt tijd. 

Omdat het belangrijk is om dit 
zeker te weten wordt dit altijd 
nagevraagd tijdens de audit. 

Analyse van de niet aan 
zorg besteedde tijd 

Onder punt 3 en 4 van de vragenlijst wordt 
gevraagd naar de tijd die in een logopedieprak-
tijk wordt besteedt aan indirect cliëntgebonden 
en niet cliënt gebonden werkzaamheden. 

Voor alle respondenten wordt berekend welk 
percentage van de totale werktijd in de praktijk 
aan dit soort werkzaamheden wordt besteed. 

Een vergelijking van hoeveel tijd in 
een logopediepraktijk wordt be-
steed aan werkzaamheden buiten 
de directe zorgverlening. 

Dit is directe input voor het bepa-
len van de rekennorm. 

Analyse van de zorgomzet 
per fte 

Deel de totale omzet aan gedeclareerde zorg 
(7.1) met het aantal werkzame logopedisten. 
Vergelijk dit met andere respondenten. 

Dit geeft een beeld van de omzet 
die per fte wordt gehaald. Dit 
geeft mogelijke uitbijters aan, 
maar geeft ook een beeld van de 
efficiëntie van de praktijken. 

Analyse van de salariskos- Vergelijk de salarissen die een logopediste Dit geeft een beeld van het gemid-
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ten krijgt. Dit kan op twee niveaus:

1. Voor logopedisten in dienst van een prak-
tijk: deel de het salaris (7.9 ‘logopedist’, 
loon) door het aantal fte logopedisten in 
loondienst (7.9 ‘logopedist’, fte) 

2. Het loon van de eigenaar. Dit is 7.6 of 6.2 
afhankelijk van of er winst uit onderneming 
is. 

De kosten voor pensioenen wordt buiten be-
schouwing gelaten. 

delde salaris van een logopedist in 
de huidige situatie. 

Opmerking: uiteindelijk is deze 
controle alleen gebruikt ter contro-
le van de ingevulde gegevens. Voor 
het onderzoek is een nadere analy-
se niet van toegevoegde waarde 
gebleken.  

Analyse van de oppervlak-
te van de behandel-
locaties ten opzichte van 
het aantal behandelloca-
ties en de kosten 

Vergelijk 1.3 met de uitkomst van 7.16.  

Bepaal de oppervlakte van de gebruikte ruimte 
per locatie. 

Neem de totale huisvestingskosten en deel deze 
door het aantal m2 dat wordt gebruikt voor de 
praktijk. 

Het model vergelijkt deze waarden vervolgens 
tussen alle respondenten en markeert de geval-
len waar deze kosten/m2 hoog of laag zijn in 
vergelijking met de rest. 

Geeft een indicatie van de gebruik-
te ruimte en eventueel of praktij-
ken opvallen veel of weinig ruimte 
hebben ten opzichte van elkaar. 

Daarnaast kan worden vergeleken 
wat de kosten voor de huisvesting 
zijn per m2. 

Bij de respondenten met erg hoge 
of lage waarden wordt in de inter-
views nagegaan wat de reden hier-
van is. 

Controle van de ingevulde 
waarden bij combinatie 
van huur en koop 

Als 7.14 ‘Ja’ is en 7.18 groter is dan ‘0’ dan 
schijnt de praktijk zowel te huren als te kopen. 
Dit betekent dat 1.3 minimaal ‘2’ moet zijn. 

Indien dit het geval is, moet ook worden nage-
gaan welk deel van de gebruikte oppervlakte 
(7.15 en 7.16) gehuurd en welk deel gekocht is. 

Daarnaast is het de vraag of bij 7.30 de hypo-
theekrente van het hele gebouw zijn opgeno-
men of dat dit alleen het deel betreft wat 
wordt gebruikt voor de praktijk. 

Hiermee kunnen eventuele foutieve 
invoer nog worden hersteld. 

Daarnaast volgen in dit geval twee 
vragen: 

1. Welk deel van de oppervlakte 
is gehuurd? 

2. Betreft de opgegeven hypo-
theekrente het hele pand of 
alleen de praktijkruimte?  

Vergelijking van de tijds-
besteding voor het verle-
nen van directe zorg in 
2009 en in 2011 

Op basis van de omzet per type zitting en het 
gemiddelde tarief voor die zitting, wordt het 
aantal uitgevoerde zittingen in 2009 bepaald. 
Met de tijdsbesteding per zitting uit het tijds-
bestedingenonderzoek kan de totale tijd wor-
den bepaald die is besteed aan logopedische 
zorg in 2009. Dit kan worden vergeleken met de 
totale tijd die is besteed aan directe zorg in de 
eerste helft van 2011. 

Hierbij gelden de volgende correcties: 

- Het aantal werkzame fte’s kan verschillen 
tussen 2009 en 2011. Om hiervoor te corri-
geren wordt voor beide situaties de tijds-
besteding teruggerekend naar 1 fte van 40 
uur per week. 

- Er zal moeten worden gecorrigeerd voor de 
minder productieve maanden juli en augus-
tus die in het tijdsbestedingen onderzoek 
niet zijn meegenomen. De aanname hierbij 

De vergelijking geeft aan of logo-
pedisten wel of niet efficiënter zijn 
gaan werken. Of te wel of er meer 
of minder zorg per fte wordt ver-
leend. 

De eventuele oorzaken van deze 
verschillen worden besproken in de 
interviews. 
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is dat de meeste logopedisten ook de mees-
te vakantiedagen opnemen in de 2de helft 
van het jaar omdat dan ook een groot deel 
van hun cliënten op vakantie is. In de vra-
genlijst is daarom gevraagd naar het aantal 
dagen dat in de eerste helft van 2011 al is 
opgenomen voor vakantie, ziekte en bij-
zonder verlof. Bij het extrapoleren van de 
gegevens van een half jaar naar een jaar, 
wordt hiermee rekening gehouden. 

Vergelijking van de struc-
tuur van de praktijk en de 
manier waarop de eige-
naar wordt betaald (incl. 
pensioen) 

In het analysemodel wordt samen met de ac-
countant onderzocht of praktijken gebruik ma-
ken van ongebruikelijke constructies. Hierbij 
worden vragen opgesteld voor de interviews 
met de respondenten. 

De nadere analyse moet helderheid 
geven over de constructies die 
praktijken gebruiken en hoe deze 
de kosten beïnvloeden van de prak-
tijken. 

Hoogte en inhoud van de 
management fee 

In het analysemodel worden de hoogtes van de 
management fees bekeken en vergeleken. In de 
interviews wordt voor alle gevallen nagegaan 
waaruit deze management fees zijn opge-
bouwd. Dit wordt in de interviews gedaan om-
dat de verwachting is dat er slechts beperkt 
gebruik wordt gemaakt van deze constructie. 

Door de nadere uitsplitsing van de 
management fee wordt duidelijk 
welk deel van die kosten wel en 
niet relevant zijn voor de discussie 
over de tarieven. 

Opmerking: in het onderzoek is 
gebleken dat geen enkele logope-
dist gebruik maakt van manage-
ment fees. 

Controle van het aantal 
minuten per zitting. 

De resultaten van het aantal minuten per type 
zitting worden onderling vergeleken. Omdat 
deze tijden gekoppeld zijn aan specifiek te 
declareren werkzaamheden zou deze tijd overal 
vergelijkbaar moeten zijn. 

Bij respondenten waarbij de tijd voor een type 
zitting afwijkt van de te declareren tijd wordt 
in de interviews gevraagd naar de redenen hier 
achter. 

Eventuele verkeerde interpretaties 
van de vragen kunnen op deze 
wijze worden achterhaald en ge-
corrigeerd. Daarnaast ontstaat 
inzicht in de praktische wijze van 
uitvoering van zittingen door logo-
pedisten. 
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Opmerking: 

De tekst van deze memo is opgesteld voordat de beschreven werkzaamheden en berekeningen daad-

werkelijk zijn uitgevoerd. Uiteindelijk zijn van de 94 ontvangen datasets er 93 meegenomen in de 

berekening. Het analyseplan beschrijft dan ook de werkwijze ten behoeve van de statistische analyses 

zoals deze vooraf is beschreven. De uitkomsten van de statistische analyses zijn opgenomen in de 

hoofdtekst van de rapportage. 

MEMO Controle- en analyseprotocol C

Project: NZa Kostprijsonderzoek logopedie 

Datum: 27 september 2011 

Betreft: Plan voor het berekenen en het statistisch toetsen van de onderzoeksresultaten 

Bijlagen: Geen 

Inleiding 

In het kostprijsonderzoek logopedie zijn door middel van vragenlijsten gegevens verzameld bij logo-

pedisten over de kosten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken. Door middel van audits zijn de 

verkregen gegevens vervolgens aangevuld en geverifieerd. Met deze gegevens worden vervolgens de 

eindresultaten van het onderzoek berekend. Dit betreft de: 

� Direct aan logopedische zorg bestede tijd per fte. 

� Indirect en niet aan logopedische zorg bestede tijd per fte. 

� Totale praktijkkosten per fte. 

In hoofdstukken 2 en 3 van dit protocol wordt beschreven hoe aan de hand van de verkregen gegevens 

deze eindresultaten worden bepaald. Deze beschrijving gaat uit van een volledig beschikbare dataset. 

In de pratijk zal het noodzakelijk zijn om al voordat de dataset compleet is, een berekening te maken 

van deze eindresultaten. Dit is noodzakelijk om binnen de voor het onderzoek beschikbare tijd de 

concepten van de rapportage en de resultaten te kunnen bespreken met de klankbordgroep en de 

opdrachtgever. In het verlengde hiervan zal ook de eerste accountantscontrole moeten plaats vinden 

voordat de dataset compleet is. In overleg met de accountant zijn hiertoe de volgende afspraken ge-

maakt: 

� De eerste berekening van de eindresultaten zal worden uitgevoerd zodra minimaal 80% van de 

vragenlijst is geverifieerd en teruggekoppeld. 

� Op deze berekening en de hiervoor gebruikte gegevens zullen de accountants de controle uit-

voeren. 

� Zodra de dataset volledig is, zullen de accountants nog enkele steekproeven uitvoeren ter con-

trole van de hierna nog binnen gekomen gegevens. 

Na het uitvoeren van de berekeningen, wordt in samenwerking met een externe statisticus een statis-

tische analyse uitgevoerd om de homogeniteit van de doelgroep te toetsen. In hoofdstuk 4 van dit 

protocol is het in samenwerking met de statisticus uitgewerkte analyseplan opgenomen. 
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Berekenen eindresultaten (model C) 

De eindresultaten worden eerst voor elke individuele vragenlijst bepaald. In het volgende hoofdstuk 

wordt deze berekening nader uitgelegd. Voor elke respondent wordt bepaald wat de praktijkkosten, 

directe en indirecte tijd zijn per fte. Dit geeft voor elk van de drie resultaten (praktijkkosten, directe 

en indirecte tijd per fte) een verdeling van de uitkomsten. Op het niveau van de individuele gegevens 

is met behulp van model B reeds gezocht naar mogelijke uitbijters. Deze zijn in de audits geverifieerd 

en eventueel aangepast. Voor elk van de drie sets van 94 eindresultaten worden de volgende analyses 

uitgevoerd: 

� Bepalen welke waarden buiten het betrouwbaarheidsinterval van 5% vallen. Voor de waarden 

waarbij dit het geval is, wordt op basis van de tijdens de audit verzamelde gegevens bepaald 

waarom de waarden buiten het betrouwbaarheidsinterval vallen. Alleen als blijkt dat de prak-

tijk significant afwijkt door bijzondere omstandigheden die niet gerelateerd zijn aan het heb-

ben van een logopediepraktijk, dan wordt de desbetreffende praktijk als uitbijter aangemerkt 

en niet meegenomen in de uiteindelijke berekening. 

� Bepalen van de correlatie. Door een correlatieanalyse wordt bepaald of de onderzoeksresulta-

ten samenhang vertonen. Voor praktijken die ver buiten de puntenwolk liggen, wordt nagegaan 

wat hiervan de oorzaak is op basis van de auditresultaten. Als blijkt dat een praktijk buiten de 

puntenwolk valt door een aanwijsbare afwijking die niet is gerelateerd aan het hebben van een 

logopedische praktijk kan in overleg met de opdrachtgever worden besloten de praktijk niet 

mee te nemen. 

Na deze analyses worden de eindresultaten berekend. Hiertoe wordt het rekenkundige gemiddelde 

genomen voor elk van de resultaten. Het rekenkundige gemiddelde wordt gebruikt omdat dit het 

meest betrouwbare beeld geeft voor de gehele populatie. 

Berekening van de resultaten per respondent 

Voor het berekenen van de eindresultaten, zijn de volgende variabelen nodig: 

T  Bestede tijd in uren. De totale tijd die binnen de praktijk wordt besteed in de eerste helft 

van 2011 in uren. De totale tijd is het totaal van: 

1. Direct aan zorg bestede uren (vragen 2.1 t/m 2.13, 2.15 en 2.16) 

2. Indirect bestede uren (vragen 3.1 en 4.1) 

3. Vakantiedagen, ziekte en bijzonder verlof (vragen 4.6, 4.7 en 4.8). 

Td  Direct bestede tijd in uren. De totale tijd die binnen de praktijk wordt besteed aan logopedi-

sche zorg in de eerste helft van 2011. Deze wordt bepaald door de antwoorden op de vragen 

2.1 t/m 2.13, 2.15 en 2.16 op te tellen (aantal zittingen maal de tijd per zitting). 

Ti Indirect bestede tijd in uren. De totale tijd die binnen de praktijk wordt besteed aan andere 

zaken dan logopedische zorg in de eerste helft van 2011. Het betreft het antwoord op de vra-

gen 3.1 en 4.1. 

To Overige tijd in uren. Het betreft hier alle uren die in de eerste helft van 2011 niet zijn be-

steed in de praktijk: vakantie, ziekte en bijzonder verlof. Dit wordt bepaald door de ant-

woorden van vragen 4.6, 4.7 en 4.8 op te tellen en te vermenigvuldingen met 8 uur (deze 

waarden zijn namelijk in dagen ingevuld). 

K Totale praktijkkosten in 2009. Het betreft hier alle kosten die zijn gemaakt in 2009. Het be-

treft hier het bij 7.33 verkregen resultaat uit de vragenlijst. 
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F2011 Omvang van de formatie in fte in 2011. De totale formatieve aanstelling die de praktijk in 

2011 in dienst had, inclusief personeel dat zich niet direct bezighoudt met logopedische zorg, 

uitgedrukt in fte. Deze wordt bepaald door de totale tijd (T) die in het eerste half jaar van 

2011 is besteed in uren, te delen door 1.004 uur30 (0,5 fte op basis van de 

gel31). De 5 vaste dagen bijzonder verlof32 zijn in deze tijd niet meegenomen omdat de res-

pondenten deze dagen ook niet hebben opgenomen bij het bijzonder verlof. 

F2009 Omvang van de formatie in fte in 2009. De totale formatieve aanstelling die de praktijk in 

2009 in dienst had, inclusief personeel dat zich niet direct bezighoudt met logopedische zorg, 

uitgedrukt in fte. Dit getal is uitgevraagd in de vragenlijst bij 7.9 en mogelijk gecorrigeerd in 

de audits. In het onderzoek wordt gewerkt het daadwerkelijk gewerkte uren. De formatieve 

aanstelling voor 2009 wordt hiervoor dan ook gecorrigeerd. 

D Totaal aantal dagen dat één fte productief is in 2011. Dit is volgens de beleidsregel 225 da-

gen per fte. Het betreft hier het totale aantal dagen dat op jaarbasis daadwerkelijk wordt 

ingezet in de praktijk. De in totaal (261-225=) 36 dagen die gemiddeld nodig zijn aan verlof, 

vakantie en ziekte, zijn hierbij niet meegeteld.  

D1 Gewerkte dagen in de eerste helft van 2011. Deze variabele wordt berekend door het totale 

aantal dagen in theorie kan worden gewerkt in de eerste helft van het jaar, te verminderen 

met het aantal dagen dat in de eerste helft van het jaar is gewerkt als gevolg van bijzonder 

verlof, ziekte en vakantie: D1 = 261 dagen * 0,5 jaar – ( To / 8 uur). Deze variabele geeft aan 

welk deel van de in totaal 225 dagen die op jaarbasis wordt gewerkt, in de eerste helft van 

het jaar is ingezet. 

D2 Gewerkte dagen in de tweede helft van 2011. Door het totale aantal dagen dat een fte pro-

ductief is (D) te verminderen met het aantal dagen dat deze fte in de eerste helft van 2011 

(D1), wordt berekend hoeveel dagen worden gewerkt in de tweede helft van het jaar. De 

verhouding tussen D1 en D2 wordt gebruikt om de tijdsbesteding in de eerste helft van 2011 

te extrapoleren naar heel 2011. 

Direct aan logopedische zorg bestede tijd per fte 

In dit onderdeel wordt de tijd berekend die direct samenhangt met logopedische zorg (Td). Deze 

tijdsbesteding wordt voor alle praktijken geïndexeerd tot één fte. Door de praktijken op gelijk niveau 

te brengen, kunnen deze worden vergeleken. Bij het indexeren wordt gekeken naar de volledige for-

matie van de praktijk, dus ook het deel van de formatie dat zich niet inzet voor directe logopedische 

zorg. Dit is nodig om de praktijken vergelijkbaar te houden: een zzp’er zou relatief ongeveer evenveel 

tijd aan indirecte taken moeten besteden als een praktijk die hiervoor apart personeel in dienst 

heeft. In dit laatste geval zullen de logopedisten zelf wel relatief meer tijd direct besteden. 

De direct aan zorg bestede tijd per fte in de eerste helft van 2011 kan worden berekend door de tijd 

die wordt besteed (Td) te delen door de omvang van de formatie in 2011 (F2011). Dit getal moet ech-

30 Deze berekening wordt zo gemaakt om te zorgen dat voor alle praktijken op een eenduidige wijze het aantal fte wordt gebruikt. 

Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat niet alle respondenten vraag 2.1 op een gelijke manier hebben ingevuld. Het totaal 

aantal fte dat is ingevuld in de vragenlijst was dan ook gebruikt als cross-check. Na de audits zijn deze fte’s gecorrigeerd voor het 

daadwerkelijk aantal fte op basis van de beleidsregel van de NZa. Dit geldt ook voor 7.9 waar deze verschillen mogelijk ook aanwe-

zig zijn. Ook dit is nagevraagd in de audits. 

31 De beleidsregel geeft aan dat 1 fte bestaat uit 225 werkzame dagen, 25 vakantiedagen, 6 dagen bijzonder verlof en 5 ziekteda-

gen. 

32 Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaarstdag en Tweede Pinksterdag. 
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ter worden opgeschaald naar heel 2011. Het is hierbij van belang om rekening te houden met de ver-

deling van de vakantie- en ziektedagen over het jaar; een logopedist die zijn al zijn vakantiedagen in 

de tweede helft van het jaar opmaakt, zal meer uren direct besteden in de eerste helft van het jaar, 

dan in de tweede helft. Om het totale aantal uren dat op jaarbasis per fte aan zorg wordt besteed te 

berekenen, wordt de totale directe tijdsbesteding per fte in de eerste helft van het jaar (Td) gedeeld 

door het aantal dagen dat is gewerkt in de eerste helft van het jaar (D1) en vervolgens vermenigvul-

digd met het totale aantal dagen dat per jaar wordt gewerkt door één fte (D). 

Totale direct bestede tijd per fte, per jaar: Td / F2011 / D1 * D

Indirect aan logopedische zorg bestede tijd per fte 

In dit onderdeel wordt de tijd berekend die niet direct samenhangt met logopedische zorg, maar wel 

aan de praktijk wordt besteed (Ti). Hiervoor worden dezelfde uitgangspunten gebruikt als bij de di-

rect bestede zorg, ook hier wordt de tijdsbesteding voor alle praktijken geïndexeerd naar één fte.  

De indirect bestede tijd per fte in de eerste helft van 2011 wordt berekend door de tijd die wordt 

besteed (Ti) te delen door de omvang van de formatie in 2011 (F2011). Dit getal moet echter worden 

opgeschaald naar heel 2011. Het is hierbij van belang om rekening te houden met de verdeling van de 

vakantie- en ziektedagen over het jaar. Om het totale aantal uren dat op jaarbasis per fte aan zorg 

wordt besteed te berekenen, wordt de totale directe tijdsbesteding per fte in de eerste helft van het 

jaar (Ti) gedeeld door het aantal dagen dat is gewerkt in de eerste helft van het jaar (D1) en vervol-

gens vermenigvuldigd met het totale aantal dagen dat per jaar wordt gewerkt door één fte (D). 

Totale indirect bestede tijd per fte, per jaar: Ti / F2011 / D1 * D

Totale praktijkkosten per fte  

In tegenstelling tot de tijdsbestedingen, zijn de totale kosten wel over een heel boekjaar uitgevraagd. 

De totale kosten per fte worden berekend door de totale kosten (K) te delen door de omvang van de 

volledige formatie (F2009). 

Totale kosten per fte, per jaar: K / F2009

Borging van representatieve brongegevens 

Betrouwbaarheid van de steekproef 

Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef getrokken uit de populatie van extramurale 

logopedisten. Hierbij is uitgegaan van een steekproefmarge van 10% bij een betrouwbaarheid van 95%. 

In totaal zijn circa 1.115 extramurale logopediepraktijken actief. Uit deze totale populatie is een 

steekproef van 140 logopedisten getrokken. Hiervan zijn aselect 94 logopedisten gekozen die de vra-

genlijst moesten invullen. De resterende 46 logopedisten zijn op de reservelijst geplaatst. De respon-

denten zijn wettelijk verplicht om de vragenlijsten in te vullen. Als zij een geldige reden hebben om 

dit niet te doen, krijgen zij dispensatie en wordt een logopedist van de reservelijst benaderd. Hier-

door wordt gegarandeerd dat het totale aantal ingevulde vragenlijsten 94 bedraagt. 

Opmerking: uiteindelijk is één respondent als uitbijter aangewezen waardoor het uiteindelijke aantal 

op 93 respondenten komt. De gevolgen voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens 

is weergegeven in paragraaf 5.e en 6.3 van de rapportage. 



84 

Controle op volledigheid 

De respondenten is gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Dit formulier is ingelezen in model 

A, dat de volledigheid van het formulier toetst. Met behulp van het model is een overzicht gemaakt 

van de velden in het formulier die niet of niet juist zijn ingevuld. Dit overzicht is naar de responden-

ten gestuurd met het verzoek om de gegevens aan te vullen of te corrigeren. In deze stap is uitslui-

tend gekeken naar de volledigheid van de gegevens en nog niet naar de betrouwbaarheid. Het is im-

mers niet mogelijk om de consistentie van gegevens te controleren als deze niet volledig zijn. Door 

deze stap uit te voeren, wordt gegarandeerd dat de gebruikte gegevens zo volledig zijn voordat wordt 

begonnen aan de eerste analyse van de gegevens. 

Validatie van de verzamelde gegevens 

De 94 volledig ingevulde formulieren zijn ingelezen in model. Dit model controleert door middel van 

kruiscontroles of het model consistent is ingevuld. Daarnaast controleert het model voor de invoer 

over capaciteit, tijdsbestedingen en kosten of de verhoudingen tussen de aantallen op hoofdlijnen 

logisch zijn.  

Vervolgens is de informatie over capaciteit, tijdsbestedingen en kosten geïndexeerd naar één fte en 

wordt per getalreeks het gemiddelde en het 95% betrouwbaarheidsinterval berekend. 

De uitgevoerde kruiscontroles en de informatie over getallen die buiten het betrouwbaarheidsinterval 

vallen, zijn het startpunt voor de audits. De deelnemende logopedisten worden ondervraagd over de 

herkomst van de aangeleverde gegevens. Alle data die op basis van de kruiscontroles of de betrouw-

baarheidscontroles vreemd of onvolledig schijnen, worden gecontroleerd. Als blijkt dat informatie 

onjuist is aangeleverd, wordt deze geverifieerd. Als de gegevens blijken te kloppen, blijven deze on-

derdeel uitmaken van de dataset. De gegevens zijn geverifieerd, vervolgens juist bevonden en beho-

ren hierdoor onderdeel uit te maken van het onderzoek.  

Het uitvoeren van de audits op basis van de vooraf geanalyseerde volledig ingevulde informatie zorgt 

ervoor dat alle informatie in de dataset zo compleet en betrouwbaar mogelijk is. 

Statistische analyse 

De representatieve steekproef in combinatie met de gecontroleerde en gevalideerde vragenlijsten 

leidt ertoe dat de dataset een betrouwbare en representatieve weergave is voor de gehele doelgroep. 

Dit is ook zoveel mogelijk geverifieerd met de leden van de klankbordgroep. Het is echter niet vooraf 

zeker dat steekproef ook homogeen is. Hiermee wordt bedoeld dat binnen de steekproef voor ieder 

relevant kenmerk van een praktijk, voldoende en onafhankelijke variatie beschikbaar is. Om er zeker 

van te zijn dat de conclusies niet alleen gelden voor de doelgroep als geheel maar ook voor de ver-

schillende subgroepen, zal de onderlinge variantie worden onderzocht en waar nodig getoetst. 

Opdelen steekproef in subgroepen 

Tijdens de analyse worden verschillende subgroepen binnen de steekproef met elkaar vergeleken. 

Hiervoor worden de individuele respondenten op basis van specifieke kenmerken ingedeeld in groepen 

met een significante omvang. Hierbij wordt gestreefd naar subgroepen die binnen de volledige steek-

proef een voldoende respondenten hebben. Uitgangspunt hierbij is dat de subgroepen minimaal uit 30 

respondenten33 bestaan. Hierbij geldt dat onder 30 personen de resultaten slechts indicatief gebruikt 

33 Er zijn geen harde statistische eisen verbonden aan de omvang van de doelgroep. Als vuistregel wordt er echter van uitgegaan 

dat een subgroep van 30 respondenten voldoende betrouwbaar is. 
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kunnen worden omdat de invloed van individuen dusdanig groot kan zijn dat we daar geen enkele 

conclusie aan kunnen verbinden. Door deze minimumomvang kunnen individuele uitbijters slechts 

beperkt invloed uitoefenen op de resultaten van de subpopulatie. In de onderstaande tabel is een 

aantal indelingen voorgesteld. 

Tabel 1. Mogelijke kenmerken voor het opsplitsen van de steekproef in subgroepen 

Kenmerk Subgroepen

Omvang van de praktijk - Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)
- Kleine praktijken met personeel (tot 2 fte) 
- Grote praktijken (meer dan 2 fte) 

Ligging en locatie - Ligging in de Randstad
- Ligging in stedelijk gebied 
- Ligging in perifeer gebied 

Organisatievorm - Samenwerkingsverbanden
- Zelfstandige praktijken 

Specialismen - Reguliere praktijken
- Specialistische praktijken 

Als tijdens de analyse blijkt dat een andere indeling in subgroepen relevant is, dan zal deze indeling 

eveneens worden opgenomen in het onderzoek. De bovenstaande tabel zal dan worden uitgebreid. 

Toetsing resultaten  

Voor de gedefinieerde subgroepen wordt voor de uiteindelijk te berekenen variabelen (per fte: direct 

aan zorg bestede tijd, indirect aan zorg bestede tijd, tijd per zitting en kosten per praktijk), het ge-

middelde en de variantie per subgroep berekend. Voor de variabelen waarbij de gemiddelden op basis 

van het gemiddelde en de variantie inhoudelijk lijken te verschillen, wordt een T-toets uitgevoerd om 

te onderzoeken of het verschil inderdaad significant is. 

Als blijkt dat er significante verschillen zijn tussen de subgroepen, dan wordt een gevoeligheidsanaly-

se uitgevoerd om te bepalen welke specifieke kenmerken het meeste invloed uitoefenen op de resul-

taten. Vervolgens wordt aan de hand van deze belangrijkste kenmerken een verklaring gezocht voor 

de geconstateerde verschillen. Deze gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd door per variabele in een 

simulatie het effect van wijzigingen op het eindresultaten van de berekening te bepalen. Hieruit 

blijkt welke variabelen het meeste invloed hebben op het eindresultaat. Voor de simulatie wordt ge-

bruik gemaakt van een in model C ingevoegde module. 

In de onderstaande tabel wordt een aantal kenmerken genoemd die mogelijk kunnen leiden tot ver-

schillen tussen de verschillende subgroepen.  

Tabel 2. Kenmerken die veel invloed uitoefenen op de eindresultaten 

Kenmerk Toelichting

Kosten per fte De overige kosten per fte hangen bij logopedisten naar verwachting voor een be-
langrijk deel samen met huisvesting, maar ook kosten voor ICT of vervoer  

(auto) kunnen hierin een rol spelen. Mogelijk variëren de verhoudingen of de om-
vang van de kostenposten als gevolg van de organisatiestructuur, omvang of ligging.

Vloeroppervlak per fte De kosten van het kopen of huren van praktijkruimte heeft veel invloed op de niet 
aan loonkosten gerelateerde kosten van een praktijk. Mogelijk zijn de kosten voor 
grotere praktijken hoger dan voor kleine. 

Zittingen per fte Het aantal zittingen per fte geeft een indicatie van de efficiëntie van een praktijk. 
Deze is bepalend voor de gemiddelde kosten per zitting. Mogelijk varieert de effici-



86 

entie als gevolg van de omvang of organisatievorm. 

Verhouding tussen direct en 
indirect bestede tijd 

De verhouding tussen het aantal uren dat aan zittingen wordt besteed en het aantal 
uren dat indirect wordt besteed, is een indicator voor de efficiëntie van de prak-
tijk. Hoe groter het aandeel direct bestede tijd, hoe efficiënter de bedrijfsvoering. 
Mogelijk varieert deze verhouding als gevolg van omvang of organisatievorm. 

Als tijdens de analyse blijkt dan een ander kenmerk in sterke mate bijdraagt aan de resultaten van 

het onderzoek, dan zal dit kenmerk worden opgenomen in de analyse. De bovenstaande tabel zal dan 

worden uitgebreid. 

Correlatie tussen kenmerken 

Bij het uitwerken van het kostenonderzoek is het niet nodig om correlatie- en regressieonderzoek uit 

te voeren, omdat de directe onderlinge, al dan niet causale samenhang van de diverse kenmerken niet 

wordt gebruikt voor de uitkomsten van het onderzoek. Het kan echter verhelderend werken om de 

correlatie van verschillende kenmerken tussen de verschillende subgroepen naast elkaar te leggen om 

de homogeniteit van de steekproef te kunnen beoordelen. In dit onderzoek wordt de correlatie tussen 

een aantal kenmerken op verkennend niveau bekeken. Waar de correlaties toegevoegde waarde heb-

ben voor het onderzoek, worden deze opgenomen in de rapportage. In de onderstaande tabel zijn een 

aantal voorbeelden opgenomen.  

Tabel 3. Kenmerken die naar verwachting gecorreleerd zijn 

Kenmerk Toelichting

Loonkosten en omvang Naarmate de omvang van de praktijk toenemen, nemen naar 
verwachting ook de loonkosten toe. 

Vloeroppervlak en omvang van de formatie Een praktijk met een grote formatie heeft waarschijnlijk 
meer behandelruimte dan een kleine praktijk. 

Kosten en omvang van de praktijk Een praktijk met een ruime formatie is waarschijnlijk meer 
kwijt aan materialen en aan huisvesting dan een kleine prak-
tijk. 

Aantallen zittingen en omvang van de praktijk Een omvang met een grote formatie voert meer zittingen uit 
dan een kleine praktijk. 

Tijdens het onderzoek zullen mogelijke andere interessante verbanden worden geïdentificeerd en 

onderzocht. De bovenstaande tabel zal op basis hiervan worden aangevuld. 

Toetsing aan de normale verdeling 

Ten slotte zal worden onderzocht of de steekproef normaal is verdeeld. Hiervoor wordt onderzocht of 

de scheefheid (skewness) en platheid (Kurtosis) binnen het toelaatbare interval blijven. Een scheve of 

platte verdeling bevestigt niet noodzakelijkerwijs dat de resultaten van het onderzoek niet represen-

tatief of betrouwbaar zijn.  

Indien er inderdaad geen sprake is van een normale verdeling loont het de moeite te kijken of de 

populatie/steekproef een samenstelling is van specifieke subgroepen (stel dat de omvang van praktij-

ken geen echte middenweg kent; altijd of heel groot of heel klein). 

Opmerking: uiteindelijk is de analyse naar de normale verdeling niet uitgevoerd omdat de variantie-
analyse reeds heeft aangetoond dat de onderzoekspopulatie is onderverdeeld in subpopulaties. 
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VI. Begrippenlijst 

� Behandeling: Het gehele traject van zittingen voor het verlenen van logopedische zorg aan een 

individuele cliënt. 

� Boekjaar 2009: Wanneer in het onderzoek wordt gevraagd naar gegevens over 2009 dan wordt 

bedoeld de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009. 

� Cliënt: In het onderzoek wordt de term cliënt gebruikt. Voor de doelen van dit onderzoek is de 

term cliënt gelijk aan de term patiënt. Dit betreft de persoon die de logopedische zorg ont-

vangt. 

� Eigenaar: Een logopediepraktijk kan meerdere eigenaren hebben. Bijvoorbeeld in een maat-

schap zijn er meerdere eigenaren die samen verantwoordelijk zijn voor de praktijk. In het on-

derzoek wordt altijd gesproken over de eigenaar. Hiermee worden ook de situaties bedoeld 

waar er meerdere eigenaren zijn. 

� Fte: de term fte staat voor fulltime-equivalent. Eén fte is een volledige werkweek van 40 uur. 

Een functie van bijvoorbeeld 20 uur is een functie van 20 / 40 = 0,5 fte. 

� Investering: Een investering is de aanschaf waarvan de kosten over meerdere jaren worden 

afgeschreven. De boekwaarde van een investering (de orginele aanschafwaarde minus het be-

drag dat reeds is afgeschreven) staat op de balans opgenomen onder de materiële vaste activa.  

� Kwaliteitskring: Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die vrijwillig en op een gestruc-

tureerde wijze met elkaar in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Een der-

gelijke kwaliteitskring kent circa 10 tot 16 logopedisten. Door samen met collega’s te reflecte-

ren op het eigen handelen en samen systematisch te werken aan de verbetering de zorg voor 

de cliënt, wordt de kwaliteit van de logopedische zorg beter. Implementatie van het kwali-

teitsbeleid zoals dat is beschreven door de NVLF is een belangrijk doel van de kwaliteitskrin-

gen. 

� Maatschap: De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, 'maten' 

genoemd. Zij vormen samen een maatschap die is gericht op het verlenen van en specifieke 

vorm van zorg, zoals logopedische zorg. Het eigendom van de maatschap is verdeeld over de 

‘maten’. 

� No shows: Hiermee worden geplande zittingen bedoeld waarbij de cliënt niet komt opdagen. 

De kosten voor die zitting kunnen bij de cliënt in rekening worden gebracht. 

� Zitting: Tijdens een zitting verleent de logopedist logopedische zorg in direct contact met de 

cliënt. De zittingen waarnaar wordt verwezen in het onderzoek betreffen de zittingen gericht 

op logopedische zorg zoals deze zijn beschreven in de beleidsregel voor logopedische zorg34. 

Een zitting is een onderdeel van het totale traject waarin een cliënt wordt behandeld. 

� Zorggroep: Een organisatie waarin verschillende disciplines uit de zorg samenkomen. Een logo-

pediepraktijk kan een onderdeel zijn van een zorggroep. De zorggroepen die de onderzoekers 

gedurende het onderzoek zijn tegengekomen hadden alleen intramuraal werkende logope-

discten in dienst. Bij de berekening van de resultaten zijn dan ook geen gegevens van zorg-

groepen meegenomen. 

34 BR/CU-7039. 


