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Code Omschrijving Tarief

4000 Individuele zitting reguliere logopedie 30,58€                 

4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis 44,13€                 

4003 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling in een instelling 37,82€                 

4010 Telefonische zitting logopedie 15,30€                 

4011 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij logopedie 29,84€                 

4050 Screening bij directe toegang logopedie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie 10,93€                 

4051 Screening bij directe toegang logopedie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie - met toeslag voor 

behandeling aan huis

25,22€                 

4052 Screening bij directe toegang logopedie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie - met toeslag voor 

behandeling in een instelling

18,91€                 

4054 Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na screening 46,23€                 

4055 Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na screening -  met 

toeslag voor behandeling aan huis

60,52€                 

4056 Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na screening - met 

toeslag voor behandeling in een instelling

54,22€                 

4057 Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie,

uitvoeren logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing

58,58€                 

4058 Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie, uitvoeren logopedisch 

onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing - met toeslag voor behandeling aan huis

71,45€                 

4059 Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie, uitvoeren logopedisch 

onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing - met toeslag voor behandeling in een instelling

65,14€                 



Code Omschrijving Tarief

4061 Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing 47,38€                 

4062 Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing - met 

toeslag voor behandeling aan huis

60,52€                 

4063 Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing - met 

toeslag voor behandeling in een instelling

54,22€                 

4102 Eenmalig logopedisch onderzoek 58,54€                 

4103 Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis 72,83€                 

4104 Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling in een instelling 66,53€                 

4201 Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS), per dagdeel 81,72€                 

4214 Groepszitting voor behandeling logopedie van twee personen 32,68€                 

4215 Groepszitting voor behandeling logopedie van drie personen 24,76€                 

4216 Groepszitting voor behandeling logopedie van vier personen 18,59€                 

4217 Groepszitting voor behandeling logopedie van vijf tot tien personen 14,19€                 

4301 Individuele zitting logopedie stotteren 58,54€                 

4302 Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor behandeling aan huis 72,83€                 

4303 Individuele zitting preverbale logopedie 58,54€                 

4304 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling aan huis 72,83€                 

4305 Individuele zitting logopedie afasie 58,54€                 

4306 Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling aan huis 72,83€                 

4307 Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten Doe je Met z'n Tweeën) 1.643,86€           

4308 Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor behandeling in een instelling 66,53€                 

4310 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling in een instelling 66,53€                 

4311 Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling in een instelling 66,53€                 

4315 Lange zitting logopedie 59,68€                 

4316 Lange zitting logopedie - met toeslag voor behandeling aan huis 73,97€                 

4317 Lange zitting logopedie - met toeslag voor behandeling in een instelling 67,66€                 

4318 Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer Dan Woorden) 1.643,86€           

* Codes die niet in deze lijst voorkomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding.


