
 

 

Richtlijn NVLF aanvraag nieuwe prestaties  
Inleiding  
Logopedisten kunnen alleen vastgestelde prestaties afgegeven door de NZa (Nederlandse 
Zorgautoriteit) in rekening brengen bij de zorgverzekeraars of bij de patiënt.  
Nieuwe prestaties moeten aangevraagd worden bij de NZa. Aanvragen kunnen eenzijdig door de 
NVLF aangevraagd worden of tweezijdig samen met ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Bij de NVLF 
komen steeds vaker verzoeken van logopedisten binnen om een nieuwe prestatie aan te vragen bij de 
NZa.  
 
Formeel kunnen ook individuele beroepsbeoefenaren een nieuwe prestatie aanvragen bij de NZa. Als 
individuele zorgverlener is het echter lastig om een prestatie aan te vragen. Als de beroepsorganisatie 
de aanvraag niet ondersteunt, is de kans dat de NZa een prestatie afgeeft gering.  
 
Aanvraag nieuwe prestatie  
De logopedist dient bij de NVLF een verzoek in voor aanvraag nieuwe prestatie. Het verzoek bevat de 
volgende elementen:  

• Reden aanvraag  

• Afbakening doelgroep  

• Zorginhoudelijke onderbouwing  

• Omschrijving redenen waarom de reguliere individuele behandeling niet voldoet.  

• (verwacht) effect nieuwe prestatie  

• (indien aanwezig) wetenschappelijke onderbouwing effect behandeling  
 
Beoordeling aanvraag  
Het verzoek wordt in eerste instantie beoordeeld door een medewerker van het bureau van de NVLF. 
Bij onduidelijkheid aanvraag wordt contact opgenomen met de aanvrager.  
Vervolgens wordt het verzoek voorgelegd aan de commissies SEB en Vakinhoud. Deze commissies 
beoordelen het verzoek en een (zwaarwegend) advies formuleren voor het verenigingsbestuur (VB). 
Het VB besluit.  
 
Beoordelingscriteria  

• Is de aanvraag relevant voor de beroepsgroep?  

• Voor welke doelgroep is de aanvraag relevant?  

• Is de zorginhoudelijk onderbouwing voldoende?  

• Is een uursbehandeling noodzakelijk?  

• Is het noodzakelijk om een register in te stellen voor deze prestatie?  
 
(Eventuele) Vervolgstappen  

• opstellen criteria voor registratie  

• opstellen criteria voor herregistratie  
 
Aanvraag NZa  
Na een positief besluit door het VB wordt het verzoek besproken met ZN. Aan ZN wordt de vraag 
gesteld of ZN het verzoek ondersteunt. Zo ja, dan wordt het verzoek tweezijdig ingediend bij de NZa.  
Zo niet, dan wordt het verzoek eenzijdig ingediend door NVLF bij de NZa.  
 
Kosten  
Er worden geen kosten in rekening gebracht als de aanvraag voor een aanmerkelijk deel van de 

beroepsgroep relevant is of innovatief is voor de ontwikkeling van de logopedie. 


