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Woerden, 22 december 2020 

 

Betreft: Afschriften bezwaar overeenkomsten 2021 logopedisten 

 

 

Geachte mevrouw Kaljouw, 

 

Het zal u niet ontgaan zijn: de vele bezwaarschriften over de hoogte van de geboden tarieven die de 

NZa van logopedisten heeft ontvangen naar aanleiding van de contractering 2021. 

Net als verreweg de meeste leden in eerstelijnspraktijken is de NVLF teleurgesteld over de recent 

afgesloten contracteerperiode 2021. De contracten die de meeste zorgverzekeraars hebben 

aangeboden, gaan volstrekt voorbij aan de uitkomsten van het gezamenlijk uitgevoerde 

kostenonderzoek. De geboden tarieven doen daar op een enkeling na, geen recht aan.  

Veel logopedisten hebben proactief hun bezwaren bij de zorgverzekeraars kenbaar gemaakt. Dat 
leidde weliswaar meestal tot een dialoog, maar zonder dat het onderliggende probleem werd opgelost. 
Overeenkomsten werden niet aangepast.  
De beroepsgroep blijft  dan ook het gevoel houden dat er sprake is en blijft van een ongelijke 
marktmacht. Onderhandelen met de zorgverzekeraars over de hoogte van de vergoedingen blijft 
onmogelijk.  
 
De NVLF is blij met het onderzoek dat de NZa gaat uitvoeren naar de transparantie van de opbouw 
tarieven. Wij zijn van mening dat hier grote behoefte aan is omdat nu onduidelijk is hoe het tarief is 
opgebouwd. De NVLF is van mening dat deze transparantie kan helpen bij het aangaan van ‘het 
gesprek’ met de zorgverzekeraars.  
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De NVLF heeft naar aanleiding van de contractering 2021 twee vragen aan de NZa; 
1) Hoe kijkt de NZa aan tegen de vele bezwaarschriften van de logopedisten over contractering 

2021?  
2) Kan de NZa de zorgverzekeraars verplichten om bij het aanbieden van de overeenkomsten 

2022 de opbouw van het tarief bij te voegen? 
 

Met belangstelling zien we uw antwoorden tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

Dr. Michel A. Dutrée, 

Voorzitter NVLF 
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