
 
 

 

TARIEVENLIJST LOGOPEDIE 
 

Ik kom zonder verwijzing: 
Anamnese en onderzoek na screening  (60 minuten)      € 80,- 
Tijdens de anamnese en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie 
een anamnese en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener 
informeert/adviseert de patiënt.  
 

Ik kom met verwijzing van een arts: 
Anamnese en onderzoek na verwijzing  (60 minuten)      € 75,-  
Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie 
een anamnese en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener 
informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts.  
 

Behandeling 
Individuele zitting reguliere logopedie (30 minuten)      € 40,-  
Bij een afrondende fase, nazorg of bij jonge kinderen kiest GewoonLise in overleg met de cliënt 
voor zittingen van 30 minuten.  
 
Individuele zitting reguliere logopedie (60 minuten)      € 60,-  
Bij volwassenen met adem-, keel- en stemklachten werkt GewoonLise graag in een tijdspan van 1 
uur. Dit betekent meer inhoudelijke behandelingen en meer tijd om uw hulpvraag in kaart te 
brengen en te behandelen. Uiteraard gebeurt dit alleen in overleg met de desbetreffende cliënt.  
 
Telefonische zitting (15 minuten)        € 20,- 
De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Voor de 
telefonische zitting gelden de volgende voorwaarden: - Er is sprake van een bestaande 
behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-toface contacten plaatsvinden; - De telefonische 
zitting dient ter vervanging van een individuele zitting. - De telefonische zitting vindt plaats tijdens 
een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de 
zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip. 
 
Internetzitting / Telelogopedie (30 minuten)       € 30,- 
Sinds 1 januari 2011 is de reguliere behandeling logopedie uitgebreid. Logopedische behandeling 
kan nu ook via breedbeeldverbinding/internet plaatsvinden. Een behandeling via webcam of 
aanverwante technologische middelen kan dienen ter vervanging van een reguliere behandeling. 
Lees de voorwaarden en omschrijving verder op de volgende bladzijde. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Omschrijving internetzitting/telelogopedie 
Onder een reguliere behandeling kan dus ook een internetzitting of telelogopedie worden 
verstaan. Telelogopedie is  
logopedische zorg aan de patiënt via een beeldverbinding. Een Internetzitting/Telelogopedie kan 
alleen in rekening gebracht worden indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 
• er moet een behandelrelatie bestaan; 
• de patiënt moet geïnformeerd zijn over het doel van deze manier van behandelen; 
• de patiënt moet geïnformeerd zijn over de kosten die verbonden zijn aan de behandeling; 
• de behandeling wordt bijgehouden in het patiëntendossier zoals bij een reguliere behandeling. 
Let op: niet elke zorgverzekeraar vergoedt deze vorm van logopedie. Informeer voorafgaande 
aan de start van een serie behandelingen altijd bij de zorgverzekeraar of je in aanmerking komt 
voor telelogopedie. Soms moet er namelijk een aparte aanvraag worden ingediend bij de 
zorgverzekeraar. 
 
De behandeling zal er in grote lijnen ongeveer als volgt uitzien : 

1. Aanmelding per mail of telefoon. 
2. Invullen online anamnese formulieren.  
3. Afspraak van een uur in de praktijk. Tijdens deze afspraak wordt het volgende gedaan : 

- Intake en kennismaking  
- logopedisch onderzoek 
- maken van beeld- en/of geluidsopname 
- eerste oefenafspraken maken  
- het behandeldoel / behandelplan wordt opgesteld 

4. Er volgen maximaal 3 online afspraken. Eventueel worden ook tussendoor skype-
afspraken ingepland. Per contact wordt een sessie in rekening gebracht. 

5. Na ongeveer 3 online afspraken wordt een afspraak van een half uur in de praktijk 
gemaakt. 

6. Hierna volgen weer enkele online afspraken, met of zonder tussentijds skype contact. 
7. Indien nodig wordt nog een extra afspraak in de praktijk ingepland. 
8. De behandeling wordt afgesloten met een afspraak van een uur in de praktijk. Er worden 

opnieuw onderzoek gedaan en beeld- en/of geluidsopnames gemaakt. Ik schrijf een 
afsluitend verslag. 

9. Eventueel volgen nog enkele mail en/of skype controle afspraken. 
  
Voor online behandeling reken ik het geldende NZA-tarief, mocht blijken dat online behandeling 
niet geschikt is voor het specifieke probleem, dan kan de behandeling uiteraard weer gewoon in 
de praktijk plaatsvinden. 
Voor online logopedie heb je een computer met internetverbinding, een webcam en headset 
nodig. Voor Skype dien je zelf een account aan te maken bij Skype en mij die door te geven. 
Als je in het buitenland woont en werkt, kun je voor jezelf of je kind ook gebruik maken van de 
online logopedie in Nederland. De afspraken in de praktijk komen dan uiteraard te vervallen.  
 
 

https://adempunt.nl/contact/

