
Bijlage 3 Tarievenlijst Logopedie 2017 Vrijgevestigde/ Wlz-instellingen 
 
De volgende prestaties koopt  Menzis in voor 2017. 

 
 

Verr code 
Logopedie 

 
Omschrijving tarieven 2017 Logopedie vrijgevestigde/Wlz-instelling 

 
Profiel 1* 

 
Profiel 2* 

4000 Individuele zitting reguliere logopedie € 30,60 € 31,60 
4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan 

huis 
€ 48,20 € 49,20 

 4003  Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling in 
een instelling 

€ 39,40  € 40,40  
  

4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie € 26,17 € 27,17 
4050 screening bij directe toegang logopedie € 10,40 € 10,40 

 4054  Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening € 61,20  € 62,20  
  
 4057  Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie € 71,60  € 72,60  
  
 4061  Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing € 61,20  € 62,20  
 4062  Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag 

voor behandeling aan huis 
€ 78,80  € 79,80  

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

voor behandeling in een instelling 
€ 70,00  € 71,00  

  
4102 Eenmalig logopedisch onderzoek € 61,20 € 62,20 
4103 Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan 

huis 
€ 78,80 € 79,80 

 4104  Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling in een 
instelling 

€ 70,00  € 71,00  
  

4201 Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS), per dagdeel € 83,97 € 84,97 
4214 Groepszitting voor behandeling logopedie van twee personen** € 30,60 € 31,60 

 4215  Groepszitting voor behandeling logopedie van drie 
personen** 

€ 30,11 € 31,11 
 
 4216  Groepszitting voor behandeling logopedie van vier 

personen** 
€ 22,57 € 23,57 

 
 4217  Groepszitting voor behandeling logopedie van vijf tot tien 

personen** 
€ 12,90 € 13,90 

 
4301 Individuele zitting logopedie stotteren € 61,20 € 62,20 
4302 Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor behandeling aan 

huis 
€ 78,80 € 79,80 

 4308  Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor behandeling in 
een instelling 

€ 70,00  € 71,00  
  
 4309  Individuele zitting telelogopedie stotteren € 53,34  € 54,34  

4303 Individuele zitting preverbale logopedie € 61,20 € 62,20 
4304 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling 

aan huis 
€ 78,80 € 79,80 

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

€ 70,00  € 71,00  
  

4305 Individuele zitting logopedie afasie € 61,20 € 62,20 
4306 Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling aan 

huis 
€ 78,80 € 79,80 

 4311  Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling in een 
instelling 

€ 70,00  € 71,00  
  
 4312  Individuele zitting telelogopedie afasie € 53,34  € 54,34  

4307 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma € 1.729,36 € 1.730,36 

4010 Telefonische zitting logopedie € 10,00 € 10,00 
4011 Instructie/overleg logopedie ouders/verzorgers van de patiënt € 30,60 € 31,60 

* De zorgaanbieder brengt voor de verleende zorg de tarieven in rekening zoals vermeld in artikel 9 van de overeenkomst. 
 

** De tarieven bij deze prestaties groepszitting zijn tarieven per 60 minuten; wanneer de duur van een groepszitting 60 minuten overschrijdt, wordt 
ook maximaal dit tarief vergoed. 
 

 
 


