
Tarievenlijst logopedie 2022-2023 Zie voetnoot 1

Prestatie

code
 Prestatie omschrijving Zie voetnoot 2, 3, 4

Tarief Basis Tarief BasisXtra

4000 Individuele zitting reguliere logopedie € 38,12 € 41,19

4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis € 55,95 € 59,02

4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie € 38,12 € 41,19

4003 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling in een instelling € 55,95 € 59,02

4010 Telefonische zitting logopedie € 25,41 € 27,46

4011 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij logopedie € 37,37 € 41,19

4050 Screening bij directe toegang logopedie Zie voetnoot 5 € 19,06 € 20,60

4051 Screening bij directe toegang logopedie aan huis Zie voetnoot 5 € 38,40 € 39,94

4052 Screening bij directe toegang logopedie in een instelling Zie voetnoot 5 € 38,40 € 39,94

4054 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening Zie voetnoot 5, 6 € 48,68 € 52,66

4055 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening met toeslag voor behandeling aan huis Zie voetnoot 5, 6 € 66,51 € 70,49

4056 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening met toeslag voor behandeling in een instelling Zie voetnoot 5, 6 € 66,51 € 70,49

4057 Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie Zie voetnoot 5 € 54,76 € 59,24

4058 Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie aan huis Zie voetnoot 5 € 74,10 € 78,58

4059 Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie in een instelling Zie voetnoot 5 € 74,10 € 78,58

4061 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing € 54,76 € 59,24

4062 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis € 72,59 € 77,07

4063 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling € 72,59 € 77,07

4102 Eenmalig logopedisch onderzoek € 74,76 € 82,39

4103 Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis € 92,59 € 100,22

4104 Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling in een instelling € 92,59 € 100,22

4201 Groepsbehandeling integrale Zorg Stotteren (IZS), per dagdeel Zie voetnoot 7, 10 € 102,52 € 112,99

4214 Groepszitting voor behandeling logopedie van twee personen Zie voetnoot 9 € 38,12 € 41,19

4215 Groepszitting voor behandeling logopedie van drie personen Zie voetnoot 9 € 26,52 € 28,66

4216 Groepszitting voor behandeling logopedie van vier personen Zie voetnoot 9 € 23,62 € 25,52

4217 Groepszitting voor behandeling logopedie van vijf tot tien personen Zie voetnoot 9 € 17,82 € 19,25

4301 Individuele zitting logopedie stotteren Zie voetnoot 7 € 74,76 € 82,39

4302 Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor behandeling aan huis Zie voetnoot 7 € 92,59 € 100,22

4303 Individuele zitting preverbale logopedie Zie voetnoot 7 € 74,76 € 82,39

4304 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling aan huis Zie voetnoot 7 € 92,59 € 100,22

4305 Individuele zitting logopedie afasie Zie voetnoot 7 € 74,76 € 82,39

4306 Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling aan huis Zie voetnoot 7 € 92,59 € 100,22

4307 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten Doe je Met z'n Tweeën) Zie voetnoot 7 € 2.111,76 € 2.327,38

4308 Individuele zitting logopedie stotteren met toeslag voor behandeling in een instelling Zie voetnoot 7 € 92,59 € 100,22

4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren Zie voetnoot 7 € 74,76 € 82,39

4310 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling in een instelling Zie voetnoot 7 € 92,59 € 100,22

4311 Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling in een instelling Zie voetnoot 7 € 92,59 € 100,22

4312 Individuele zitting telelogopedie afasie Zie voetnoot 7 € 74,76 € 82,39

4315 Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen Ziet voetnoot 8 € 74,76 € 82,39

4316 Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling aan huis Ziet voetnoot 8 € 92,59 € 100,22

4317 Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling in een instelling Ziet voetnoot 8 € 92,59 € 100,22

4318 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer Dan Woorden) Zie voetnoot 7 € 2.111,76 € 2.327,38

1.      Hierboven vindt u de nieuwe tarievenlijst 2023. De tarieven 2022 zijn geïndexeerd voor 2023.

2.        Wijzigingen in de prestatiebeschrijvingsbeschikking tijdens de looptijd van de overeenkomst die van invloed zijn op prestaties en tarieven maken wij per e-mail en via de website 

         www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders aan u kenbaar.

3.      Zilveren Kruis vergoedt aan Zorgaanbieder de vermelde prestaties, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, conform het in rekening gebrachte tarief tot een maximum 

         van de vermelde tarieven.

4.         Prestaties worden gedeclareerd conform NZa prestatiebeschrijving.

6.      Als de screening, anamnese (intake) en onderzoek op dezelfde dag plaatsvinden, moet de prestatie 'Screening, anamnese (intake) en onderzoek' worden gedeclareerd 

         en mogen geen aparte declaraties voor 'Screening' en 'Anamnese (intake) en onderzoek na screening' worden ingediend.

Niet genoemde prestaties koopt Zilveren Kruis niet in en worden dus niet vergoed.

5.         Alleen te declareren als directe toegang in de overeenkomst is overeengekomen.

•        ziekte van Parkinson na diagnosestelling

Daarnaast kan de lange zitting als onderdeel van de zorgverlening in het kader van geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (gzsp) in rekening worden gebracht. 

Aanvullende voorwaarden hierbij zijn dat de zorgverlening is voorgeschreven door de regiebehandelaar van de gzsp en dat de zorgverlening onderdeel uitmaakt van het behandelplan gzsp.

9.       De groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen betreft een prestatie per patiënt.

10.  Tarief per dagdeel.

8.       De lange zitting is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen: 

•        meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk)

•        cerebro vasculair accident, eerste jaar aansluitend aan het accident

•        neuromusculaire aandoeningen (PSMA, MSA, ALS)

7.       Alleen te declareren als deze verbijzondering in de overeenkomst is overeengekomen.


