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Prijslijst Logopedie Oisterwijk 

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, 

dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij 

streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. 

Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst 

hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De 

mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende 

verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.  

 

Lijst van ziektekostenverzekeraars 
 
Aevitae 
Avero Achmea 
Amersfoortse 
Anderzorg 
AZVZ 
Azivo 

Holland zorg 
IAK 
Interpolis 
In Twente 
Insre to Study 
IZA 

RMA 
RZA 
Salland 
Stad Holland 
St. Ziekengeld Krijgsmacht 
Univé 

Caresq IZZ (ziekenhuiswezen) UMC 
CZ 
Dienst justitiële inrichtingen 
Ditzo 
DSW 
ENO 
Eucare 
EVM 
FBTO 
Frieslandse 

Menzis 
Nationale Nederlanden  
OHRA 
ONVZ 
One Underwriting Health 

VGz 
VVAA 
ZEKUR 
Zilveren kruis 
Zorg Direct 
Zorg en Zekerheid 
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Screening € 25,00 

Anamnese en onderzoek na screening € 90,00 

Screening, anamnese en onderzoek € 115,00 

Anamnese en onderzoek na verwijzing € 90,00 

Eenmalig onderzoek € 90,00 

Individuele zitting reguliere logopedie   € 45,00 

Individuele zitting afasie € 90,00 

Individuele zitting preverbale logopedie € 90,00 

Individuele zitting reguliere telelogopedie € 45,00 

Individuele zitting telelogopedie afasie € 90,00 

Telefonische zitting (15 minuten) € 22,50 

Toeslag voor behandeling aan huis € 25,00 

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 45,00 

Overleg met derden2  € 90,00 

Verslaglegging aan derden2  € 90,00 

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur 

van te voren af te melden) 1 2   
€ 45,00 

1 indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan 

inplannen 
2 Ook van toepassing bij gecontracteerde zorg. 

 

 
 

   

 
 
 


