
LOGOPEDIEPRAKTIJK REIGERSBOS        

VERGOEDING EN TARIEVEN

Voor 2022 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij in 2022 wel een overeenkomst afgesloten:

• Achmea hieronder vallen de labels: 

◦ FBTO
◦ Interpolis
◦ De Friesland
◦ Zilveren Kruis 

▪ Pro Life 
▪ Zilveren Kruis Ziezo

• VGZ hieronder vallen de labels: 

◦ IZA

◦ UMC Zorgverzekering

◦ Univé 
▪ ZEKUR.nl 

◦ VGZ 
▪ Bewuzt 
▪ IZZ

• ONVZ hieronder vallen de labels: 

◦ ONVZ
▪ PNOzorg
▪ VvAA
▪ jaaah.

• Zorg en Zekerheid hieronder vallen de 
labels:

◦ Zorg en Zekerheid
▪ AZVZ

• Menzis hieronder vallen de labels:

◦ Anderzorg
◦ Menzis

▪ HEMA
▪ VinkVink

• Eno hieronder vallen de labels:
◦ Salland

▪ ZorgDirect

• ASR hieronder vallen de labels:

◦ A.S.R. 
▪ Ditzo

• DSW hieronder vallen: 

◦ Stad Holland zorgverzekeraar
◦ DSW

▪ inTwente

De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Er geldt geen eigen bijdrage.

Staat uw verzekering hier niet bij?
Wij hebben geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar afgesloten. Dit betekent dat de hoogte van de 
vergoeding afhankelijk is van uw polis. U kunt dit het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. In 
onderstaande tabel staan de tarieven die wij als praktijk bij ongecontracteerde zorg hanteren.

Prestatie Tarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 88,00
Individuele zitting reguliere / online logopedie € 44,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 88,00
Individuele zitting stotteren € 88,00
Uittoeslag bij huis- of schoolbezoek € 26,00
Eenmalig logopedisch onderzoek € 88,00
Telefonische zitting per kwartier € 26,00
Overleg met derden per half uur € 44,00
Verslaglegging aan derden per half uur € 44,00
* Deze tarieven gaan in per 01-01-2022 en gelden tot 01-01-2023



LOGOPEDIEPRAKTIJK REIGERSBOS        

VERGOEDING EN TARIEVEN

Voor 2022 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij in 2022 geen overeenkomst afgesloten:

• CZ hieronder vallen de labels: 

◦ Nationale Nederlanden
◦ Ohra
◦ CZ

▪ Just CZ
▪ CZ direct

• Eucare hieronder vallen de labels:
◦ Aevitae

Wij hebben geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar afgesloten. Dit betekent dat de hoogte van de 
vergoeding afhankelijk is van uw polis. U kunt dit het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. In 
onderstaande tabel staan de tarieven die wij als praktijk bij ongecontracteerde zorg hanteren.

Prestatie Tarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 88,00
Individuele zitting reguliere / online logopedie € 44,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 88,00
Individuele zitting stotteren € 88,00
Uittoeslag bij huis- of schoolbezoek € 26,00
Eenmalig logopedisch onderzoek € 88,00
Telefonische zitting per kwartier € 26,00
Overleg met derden per half uur € 44,00
Verslaglegging aan derden per half uur € 44,00
* Deze tarieven gaan in per 01-01-2021 en gelden tot 01-01-2023

Staat uw verzekering hier niet bij?
De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Er geldt geen eigen bijdrage.


