
 

 

Tarieven Logopedie 2022 

 

4000 Individuele zitting reguliere logopedie  €  38,50  
4001 Individuele zitting reguliere logopedie aan huis  €  57,50  
4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie  €  37,00  
4010 Telefonische zitting logopedie  €  37,00  
4050 Screening bij directe toegang logopedie  €  18,50  
4051 Screening bij directe toegang logopedie aan huis  €  38,50  
4054 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening  €  76,50  
4055 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening aan huis  €  94,00  
4057 Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie  €  89,50  
4058 Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie aan huis  € 109,50  
4061 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing  €  76,50  
4062 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing aan huis  €  94,00  
4102 Eenmalig logopedisch onderzoek  €  76,50  
4103 Eenmalig logopedisch onderzoek aan huis  €  94,50  
4301 Individuele zitting logopedie stotteren  €  76,50  
4302 Individuele zitting logopedie stotteren aan huis  €  94,50  
4303 Individuele zitting preverbale logopedie  €  76,50  
4304 Individuele zitting preverbale logopedie aan huis  €  94,50  
4305 Individuele zitting logopedie afasie  €  76,50  
4306 Individuele zitting logopedie afasie aan huis  €  94,50  
4307 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT  € 2.020,00  
4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren  €  74,50  
4312 Individuele zitting telelogopedie afasie  €  74,50  
4315 Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen  €  76,50  
4316 Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen aan huis  €  94,50  
4318 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer 

Dan Woorden) 
 €  2.020,00  

1960 Niet nagekomen afspraak (no-show)  €  32,50  

 
 

Wij verzoeken u, indien u verhinderd bent een reeds gemaakte afspraak na te komen, uiterlijk 24 
uur voorafgaand aan de afspraak af te zeggen. Indien u dit niet doet, dan ontvangt u een factuur 
voor de niet nagekomen behandeling. Deze factuur kunt u NIET declareren bij uw verzekering. 

Ondanks dat WZH tracht u zoveel mogelijk te informeren omtrent de vergoedingen van uw 
zorgverzekering, blijft u ten allen tijden zelf verantwoordelijk om bij te houden voor hoeveel 
behandelingen u verzekerd bent. WZH heeft contracten afgesloten met alle verzekeraars. 

 


