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Code Prestaties* Tarieven 2017 

4000 Individuele zitting reguliere logopedie € 31,01 

4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis € 46,71 

4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie € 31,01 

4003 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling in een instelling € 46,71 

4010 Telefonische zitting - 

4050 Screening € 11,21 

4054 Anamnese en onderzoek na screening € 49,68 

 Anamnese en onderzoek na screening met toeslag voor behandeling aan huis € 65,38 

 Anamnese en onderzoek na screening met toeslag voor behandeling in een instelling € 65,38 

4057 Screening, anamnese en onderzoek € 60,89 

 Screening, anamnese en onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis € 76,59 

 Screening, anamnese en onderzoek met toeslag voor behandeling in een instelling € 76,59 

4061 Anamnese en onderzoek na verwijzing € 49,68 

4062 Anamnese en onderzoek na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis € 65,38 

4063 Anamnese en onderzoek na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling € 65,38 

4102 Eenmalig onderzoek € 62,01 

4201 Groepsbehandeling integrale Zorg Stotteren (IZS) € 82,82 

 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 38,76 

 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 25,84 

 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 19,38 

 Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen € 12,92 

4301 Individuele zitting stotteren € 62,01 

4302 Individuele zitting stotteren met toeslag voor behandeling aan huis € 77,71 

4303 Individuele zitting preverbale logopedie € 62,01 

4304 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling aan huis € 77,71 

4305 Individuele zitting afasie € 62,01 

4306 Individuele zitting afasie met toeslag voor behandeling aan huis € 77,71 

4307 Behandeling volgens het HänenOuderprogramma € 1751,05 

 

 

TARIEVEN LOGOPEDIE 2017 

Op de prestaties genoemd in deze bijlage is de meest recente prestatiebeschrijvingsbeschikking van de NZa 

voor logopedie van toepassing. 



 
 

Euclideslaan 1 ▪ 3584 BL Utrecht ▪ Postbus 13031 ▪ 3507 LA Utrecht ▪ Tel. (030) 68 69 177 ▪ zorginkoopsupport@multizorgvrz.nl ▪ 
www.multizorgvrz.nl ▪ Bankrekening NL32ABNA0435436767 ▪ KvK Utrecht 30205728 ▪ btw nr. NL8146.63.588.B01 Pagina 2 van 20 

 

 

 

TARIEVEN LOGOPEDIE 2017 VERVOLG 
 

Code Prestaties* Tarieven 2017 

4308 Individuele zitting stotteren met toeslag voor behandeling in een instelling € 77,71 

4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren € 62,01 

4310 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling in een instelling € 77,71 

4311 Individuele zitting afasie met toeslag voor behandeling in een instelling € 77,71 

4312 Individuele zitting telelogopedie afasie € 62,01 

 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 31,01 

4313 Overleg met derden - 

4314 Verslaglegging aan derden - 

 
* Prestaties waarvoor geen tarief is opgenomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding 

door de zorgverzekeraar. 

 

 


