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De strijd om het behoud van de Eerstelijns Logopedie 

Op dinsdag 17 januari diende om 9.30 uur bij de Haagse rechtbank de bodemprocedure tussen 
logopedisten uit de eerste lijn en Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis en Zorgverzekeraars Nederland.   
 
Het geschil 
De kwestie waarover de meervoudige kamer zich buigt zijn de uitkomsten van het onderzoek dat 
door Gupta is uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien dat de tarieven van de zorgverzekeraars veel te 
laag zijn. De zorgverzekeraars hebben de uitkomsten niet ter harte genomen en de tarieven in 2020, 
2021 en 2022 eenzijdig vastgesteld. 
 
De zittingsdag 
Het was druk op de tribune in de rechtszaal. Zowel door de opkomst van collega-logopedisten als 
vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, alsook de pers. 
 
Na het pleidooi van beide partijen krijgen de zorgverzekeraars de gelegenheid om aan de rechters 
uit te leggen hoe het komt dat de huidige tarieven ónder de kostprijs liggen. Een helder antwoord 
bleef uit.  
 
Het gesprek wordt verlegd naar de inspanningsverplichting van de logopedisten. De 
zorgverzekeraars vinden dat de logopedisten daaraan niet hebben voldaan. Hierbij wordt de nadruk 
gelegd op de kostenbesparing, het betaalbaar houden van de zorg.  
Het verweer van de logopedisten is dat een stevige eerste lijn van cruciaal belang is. In het totale 
zorgstelsel werkt het kostenbesparend doordat minder behandelingen noodzakelijk zijn in de vele 
malen duurdere tweedelijnszorg. Dit wordt ondersteund door de pijlers van de Juiste Zorg op de 
Juiste Plek. (Duurdere) zorg voorkomen, zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren en 
slimme zorg en eHealth inzetten. Een passend tarief is nodig om het door de logopedisten ingezette 
traject door te kunnen zetten. Een tariefsverhoging is nú nodig. Want wat kan van de logopedisten 
verwacht worden als zij geld toe moeten leggen bij een verrichting? Nog afgezien van het feit dat 
wel degelijk geïnnoveerd wordt, efficiëntieslagen worden gemaakt en aan alle contractuele 
verplichtingen van de zorgverzekeraars wordt voldaan. De rechters spreken  dan ook herhaaldelijk  
hun verbazing uit over het feit dat het tarief niet eens kostendekkend is. 
 
Dat het water de logopedisten tot aan de lippen staat is de rechters vandaag duidelijk geworden.  
Ook wordt erkend dat de huidige tarieven fors onder de kostprijs zijn. Dat is geen houdbare situatie. 
Een citaat uit het slotwoord van de logopedisten: ‘Wij hopen vandaag dat een afspraak weer een 
afspraak is die wordt nageleefd. Zodat ons vak weer een toekomst krijgt. Geen woordspelletjes meer 
om de verhoging van tarieven te vertragen, ten koste van ons logopedisten en patiënten. We hopen 
het bestaan van kwalitatieve eerstelijnszorg veilig te kunnen stellen, ook op de langere termijn.’ 
 

Op 1 maart 2023 volgt het vonnis. 


