DE WAARDE VAN LOGOPEDIE
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
Logopedie bij kinderen met een spraak-/taalstoornis levert de samenleving
jaarlijks € 38 miljoen tot € 115 miljoen op. Deze baten worden veroorzaakt door
een besparing op de kosten voor het speciaal basisonderwijs en hogere
toekomstige productie. Dit blijkt uit de kosten-batenanalyse die in opdracht van
de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is uitgevoerd.

Iedere euro die gebruikt wordt voor de behandeling van spraak- en
taalstoornissen bij kinderen levert € 1,67 tot € 3,04 op. Bij een groot deel van de
kinderen verbetert het spraak-/taalniveau als gevolg van logopedie. Een groter
aandeel kinderen scoort door logopedie beter op gestandaardiseerde taaltesten. Tijdige signalering

en

behandeling van een taalstoornis leidt tot een daling van 30 procent van het aantal kinderen op het speciaal
onderwijs. Ook zorgt logopedie voor een betere sociale ontwikkeling van kinderen, kunnen ouders beter
omgaan met de stoornis en zorgt logopedie voor minder criminaliteit.

Deze effecten leiden tot financiële baten. Zo resulteren betere taaltestscores op jonge leeftijd in een hoger
loon op latere leeftijd vanwege een hogere productie. Per kind per jaar gaat het om een baat van € 881 tot
€ 1.483. Minder kinderen op het speciaal basisonderwijs levert een besparing op van de kosten voor het
speciaal basisonderwijs. Per kind per jaar gaat het om een besparing van € 93 tot € 290. Daarnaast zijn er
immateriële baten, in de vorm van een hogere kwaliteit van leven van kinderen en ouders, en immateriële
kosten in de vorm van minder vrije tijd voor ouders.

De totale financiële baten van logopedie bedragen per saldo € 390 tot € 1.189 per behandeling.
De kosten per behandeling bedragen € 584 en de baten € 974 tot € 1.773.

In 2011 waren de totale kosten voor logopedie bij kinderen met spraak-/taalstoornissen die
vergoed werden door zorgverzekeraars circa € 56 miljoen. Ervan uitgaande dat iedere euro die gebruikt
wordt voor de behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen € 1,67 tot € 3,04 oplevert, heeft dit
geleid tot een welvaartstijging van € 38 miljoen tot € 115 miljoen.

Het rapport ‘De waarde van logopedie’ vindt u op de website van seo.

