Vergoeding en tarieven 2018, ingangsdatum 01-01-2018
Logopedie
Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij
hebben contracten met alle verzekeraars. Voor de tarieven van logopedische
behandeling kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
Ernstige, enkelvoudige dyslexie
Onderzoek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt vanaf 2015
vergoed vanuit Jeugdzorg. Voor de vergoede dyslexiezorg werken we samen met
Dyslexienetwerk Pento. Dyslexienetwerk Pento heeft contracten met alle gemeenten
van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel.
Dyslexie, lezen, spelling
Onderzoek van en behandeling voor voortgezet lezen en spelling, vermoeden van
dyslexie, milde of matige dyslexie of dyslexie in combinatie met andere (leer)stoornis
wordt niet vergoed door zorgverzekeraars of Jeugdzorg.
Indien er een logopedische indicatie is, gelden onderstaande eigen bijdrage.
Behandelsessie van 40 (à 45) minuten
Evaluatie- en adviesgesprek in de praktijk
Overleg met derden op verzoek (per half uur)
Toeslag gesprek op locatie
Verslaglegging aan derden op verzoek (per half uur)
Telefonisch consult per 15 minuten
Second opinion per 15 minuten
Afwezigheidstarief

€
€
€
€
€
€
€
€

27,50
27,50
41,23
26,00
41,23
20,60
20,60
57,75

Indien er geen logopedische indicatie is, gelden onderstaande eigen bijdrage.
Behandelsessie van 40 (à 45) minuten
Evaluatie- en adviesgesprek in de praktijk
Overleg met derden op verzoek (per half uur)
Toeslag gesprek op locatie
Verslaglegging aan derden op verzoek (per half uur)
Telefonisch consult per 15 minuten
Second opinion per 15 minuten
Afwezigheidstarief
Dyslexieonderzoek en -verklaring

€ 57,75
€ 57,75
€ 41,23
€ 26,00
€ 41,23
€ 20,60
€ 20,60
€ 57,75
ism gz-psycholoog

Praktijkafspraken
Afmelding
Gereserveerde tijd voor behandeling welke niet tenminste 24 uur van tevoren is
afgezegd, wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en bij u persoonlijk in rekening
gebracht. Het afzeggen van behandeling(en) dient mondeling of telefonisch te
gebeuren, u kunt het ook inspreken op de voicemail. Het tarief voor een niet
nagekomen afspraak bedraagt 100% van de voorgenomen behandeling.
Betalingsherinnering
Aan de eerste schriftelijke herinnering zijn geen kosten verbonden. Indien u na de
eerste schriftelijke herinnering in gebreke bent gebleven, wordt de behandeling
opgeschort en schakelen we incassobureau Juris-dictie te Zwolle in. Alle met de
incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke (incasso)kosten komen ten allen tijde voor rekening van de cliënt.

