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Memo 
Vergoeding gedeclareerde logopediekosten 
 

Inleiding 
Binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vergoeden van zorgkosten inzake 

logopedie voorzien voor zover deze medisch noodzakelijk zijn. Gevolg is dat 

binnen de regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen 

logopediekosten ook voor vergoeding in aanmerking komen. 

Het beoordelen van declaraties ingediend door logopedisten ten behoeve van 

onverzekerde vreemdelingen wordt bij de beoordeling bemoeilijkt doordat uit de 

ingediende declaraties onvoldoende blijkt welke zorg is verleend en in hoeverre 

deze zorg betrekking heeft op taalontwikkelstoornis dan wel taalachterstand. 

Medio 2017 is daarom besloten nauwkeuriger naar de gedeclareerde kosten te 

kijken en de regelgeving strakker toe te passen. 

 

Per 1 juli 2017 is een verwijzing van een medisch specialist vereist en een  

taalontwikkelstoornis/- achterstand vanwege tweetaligheid wordt niet langer 

vergoed. Gevolg hiervan is dat een groot aantal door logopedisten gedeclareerde 

verrichtingen ten behoeve van onverzekerbare vreemdelingen niet is vergoed.  

 

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en verschillende 

logopedisten hebben gereageerd naar aanleiding van de wijziging in beoordelen 

en zij hebben een gesprek aangevraagd met het CAK. Het gesprek heeft eind 

februari plaatsgevonden. 

 

Het gesprek spitste zich toe op taalontwikkelstoornis (TOS) en hoe hier mee om te 

gaan. Argumenten en zienswijzen zijn gewisseld en hebben geleid tot nadere 

afspraken over de voorwaarden waaraan een declaratie met betrekking tot TOS 

dient te voldoen. Dit moet bijdragen aan een duidelijke en juiste declaratie zodat 

beoordelen eenduidig kan plaatsvinden.  

  
Gemaakte afspraken  
• Behandeling van een taalontwikkelstoornis is medisch noodzakelijke zorg. 
• Behandeling van een taalachterstand is geen medisch noodzakelijke zorg. 
 
Om een declaratie juist te kunnen behandelen/beoordelen dient deze aan de 
volgende eisen te voldoen: 
• Een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts of kinderarts is bijgevoegd. 
• Uit de factuur blijkt duidelijk dat het om TOS gaat. 
• De prestatiecode 3100 wordt gebruikt. 
 
Wanneer aan één of meer van deze eisen niet is voldaan wordt de declaratie door 
het CAK niet in behandeling genomen. 
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