
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Logopedie 2022

Basisverzekering

Basis Exclusief

Basisverzekeringen

Basis Zeker

Basis Budget

ZieZo Basis

ZieZo Basis Selectief

Aanvullende verzekeringen

Verrichting Omschrijving Vergoeding restitutiepolis

(Wmg-tarief of marktconform

bedrag)**

Vergoeding Naturapolis 

 (75% van het gemiddelde tarief* 

waarvoor wij deze zorg hebben 

ingekocht bij door ons 

gecontracteerde zorgverleners)

4000 Individuele zitting reguliere logopedie Op aanvraag €27,29

4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis Op aanvraag €40,05

4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie Op aanvraag €27,29

4003 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling in een 

instelling

Op aanvraag €40,05

4011 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij logopedie Op aanvraag €26,75

4050 Screening bij directe toegang logopedie Op aanvraag €13,64

4051 Screening bij directe toegang logopedie aan huis Op aanvraag €27,49

4052 Screening bij directe toegang logopedie in een instelling Op aanvraag €27,49

4054 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening Op aanvraag €34,85

4055 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening met toeslag voor 

behandeling aan huis

Op aanvraag €47,61

4056 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening met toeslag voor 

behandeling in een instelling

Op aanvraag €47,61

4057 Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie Op aanvraag €39,20

4058 Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie aan huis Op aanvraag €53,04

4059 Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie in een instelling Op aanvraag €53,04

4061 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing Op aanvraag €39,20

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

behandeling aan huis

Op aanvraag €51,96

4063 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor 

behandeling in een instelling

Op aanvraag €51,96

4102 Eenmalig logopedisch onderzoek Op aanvraag €53,51

Behandeling
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Behandeling

4103 Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis Op aanvraag €66,28

4104 Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling in een 

instelling

Op aanvraag €66,28

4201 Groepsbehandeling integrale Zorg Stotteren (IZS), per dagdeel Op aanvraag €73,38

4214 Groepszitting voor behandeling logopedie van twee personen Op aanvraag €27,29

4215 Groepszitting voor behandeling logopedie van drie personen Op aanvraag €18,98

4216 Groepszitting voor behandeling logopedie van vier personen Op aanvraag €16,91

4217 Groepszitting voor behandeling logopedie van vijf tot tien personen Op aanvraag €12,76

4301 Individuele zitting logopedie stotteren Op aanvraag €53,51

4302 Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor behandeling aan huis Op aanvraag €66,28

4303 Individuele zitting preverbale logopedie Op aanvraag €53,51

4304 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling aan 

huis

Op aanvraag €66,28

4305 Individuele zitting logopedie afasie Op aanvraag €53,51

4306 Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling aan huis Op aanvraag €66,28

4307 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten 

Doe je Met z'n Tweeën)

Op aanvraag €1.511,58

4308 Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor behandeling in een 

instelling

Op aanvraag €66,28

4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren Op aanvraag €53,51

4310 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling in een 

instelling

Op aanvraag €66,28

4311 Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling in een 

instelling

Op aanvraag €66,28

4312 Individuele zitting telelogopedie afasie Op aanvraag €53,51

4315 Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen Op aanvraag €53,51
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4316 Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag 

voor behandeling aan huis

Op aanvraag €66,28

4317 Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag 

voor behandeling in een instelling

Op aanvraag €66,28

4318 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer 

Dan Woorden)

Op aanvraag €1.511,58

Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of 

aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een 

eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt.

* Voor de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief wordt uitgegaan van het basistarief voor de reguliere prestaties uit de Zorgverzekeringswet. 

Omdat er geen zicht is op de kwaliteit van de geleverde zorg door niet-gecontracteerde zorgverleners, wordt er aan de opslagen (toeslagen) voor kwaliteit 

geen waarde gehecht.

** Als er sprake is van een Wmg-tarief vergoeden wij maximaal dat bedrag. Deze bedragen worden niet in dit overzicht getoond maar kunt u bij ons 

opvragen of vinden op de website van de NZa (www.nza.nl). Als er géén sprake is van een Wmg-tarief dan vergoeden wij maximaal het in Nederland 

geldende marktconform bedrag. Ook deze bedragen worden niet in dit overzicht getoond. Een indicatie van het marktconforme bedrag kunt u bij ons 

opvragen. We vergoeden in ieder geval het indicatieve bedrag. Zijn de kosten hoger dan dit indicatieve bedrag, dan beoordelen we de nota individueel. We 

vergoeden maximaal het bedrag dat de meeste andere vergelijkbare zorgverleners voor deze behandeling rekenen. U krijgt hierover bericht van ons.


