
Tarieven en betalingsvoorwaarden 2022 
 
Tarieven logopedie 
Logopedie zit in de basisverzekering. De zorgverzekeraar vergoedt bijna alle logopedische 
behandelingen. Voor 2022 heeft Logopedie Olst de contracten met alle zorgverzekeraars 
getekend. De declaratie van de behandelingen gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. 
De praktijk brengt het tarief dat met uw zorgverzekeraar is afgesproken, in rekening. U 
betaalt zelf niet bij; wel geldt het verplichte eigen risico vanaf 18 jaar. Uw zorgverzekeraar 
verrekent dat met u. Als u een restitutiepolis heeft, dan hanteer ik het tarief dat ik met uw 
zorgverzekeraar ben overeengekomen. Ik stuur u de rekening, die u mij betaalt. Deze 
rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. 
 
Onderstaande tarieven gelden als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding 
door uw zorgverzekeraar valt. 
Logopedie is vrijgesteld van BTW 
 
Tarieven 2022 

4000 Individuele zitting reguliere logopedie   €  45,85 

4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling 
aan huis 

€  71,35 

4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie €  45,85 

4003 Individuele zitting reguliere logopedie  met toeslag voor behandeling 
in instelling 

€  71,35 

4010 Telefonische zitting €  45,85 

4011 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt €  45,85 

4050 Screening €  19,66 

4051 Screening met toeslag behandeling aan huis €  36,65 

4052 Screening met toeslag behandeling instelling €  36,65 

4054 Intake en onderzoek na screening €  50,26 

4055 Intake en onderzoek na screening met toeslag behandeling aan huis €  67,28 

4056 intake en onderzoek na screening met toeslag behandeling in een 
instelling 

€  67,28 

4057 Screening, intake en onderzoek €  56,54 

4058 Screening, intake en onderzoek met toeslag behandeling aan huis €  75,00 

4059 Screening, intake en onderzoek met toeslag behandeling in een 
instelling 

€  75,00 

4061 Intake en onderzoek na verwijzing €  91,70 

4062 Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag behandeling aan huis € 117,20 

4063 Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag behandeling in een 
instelling 

€ 117,20 

4102 Eenmalig onderzoek €  91,70 

4103 Eenmalig onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis € 117,20 

4104 Eenmalig onderzoek met toeslag voor behandeling in instelling € 117,20 

4303 Individuele zitting preverbale logopedie €  91,70 

4304 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor 
behandeling aan huis 

€ 117,20 



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

€ 117,20 

4315 Lange zitting  €  91,70 

4316 Lange zitting met toeslag voor behandeling aan huis € 117,20 

4317 Lange zitting met toeslag voor behandeling in instelling € 117,20 

4005 Meekijkconsult €   45,85 

4313 Overleg met derden te declareren per uur  
toeslag voor op locatie  € 26,00 

€   91,70 

4314 Verslaglegging aan derden te declareren per uur €   91,70 

 Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 
24 uur van te voren af te melden) 

Het bedrag dat 
uw 
zorgverzekeraar 
rekent voor uw 
afspraak 

 

 
Betalingsvoorwaarden  
De rekening moet binnen 14 dagen zijn betaald onder vermelding van naam en 
declaratienummer 


