
 
 

1 

 

Toelichting Format groepsbehandeling 
Als je als logopedist groepsbehandelingen wilt gaan geven, vragen verschillende zorgverzekeraars 
om een protocol. Het format groepsbehandeling, wat de NVLF hier aanbiedt, kan een ondersteuning 
zijn om een dergelijk protocol op te zetten voor het geven van de groepsbehandelingen. Het format 
kan dienen als leidraad voor het uitwerken van een protocol en kan naar eigen inzicht en behoefte 
aangepast worden. In het tweede gedeelte worden de verschillende onderwerpen nader uitgewerkt.  
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FORMAT GROEPSBEHANDELING LOGOPEDIE 
 

Doel groepsbehandeling  Waarom wordt  de groepsbehandeling aangeboden?  
Wat is de meerwaarde van de groepsbehandeling logopedie ten op 
zichten van een reguliere behandeling logopedie?  

Doelgroep  Voor welke doelgroep is de groepsbehandeling bedoeld?  
Voor welke diagnose? 
Wat zijn de in- en exclusiecriteria?  

Groepsgrootte 
groepsbehandeling 

Informatie geven over minimale en/of maximale omvang van de groep. 
Waarom is er gekozen voor een bepaalde groepsgrootte?  

Aanbod 
(direct cliëntgebonden 
werkzaamheden) 
  

Geef op hoofdlijnen een beschrijving van het logopedisch aanbod.  Op 
hoofdlijnen betekent dat, dat de minimale en de maximale eisen van de 
groepsbehandeling worden beschreven.  
Hanteer hierbij de fasen zoals beschreven in de logopedische 
standaarden.  
Deze fasen zijn:  

- Verwijzing  
- Intake  
- Onderzoek 
- Analyse, diagnose en strategie bepalen 
- Behandeling (uitvoering therapie) 
- Evaluatie van de therapie  
- Afsluiting van de behandeling  

Aanbod  
(indirect cliëntgebonden 
werkzaamheden) 

Beschrijf de indirect cliëntgebonden werkzaamheden.  
Neem hierbij bijvoorbeeld ook punten mee als verslaggeving aan derden.  

Randvoorwaarden  Hier worden beschreven wat minimaal nodig is om de logopedische zorg 
in een groep zoals beschreven in dit voorstel te kunnen leveren. Hierbij 
kan gedacht worden aan: 

- Specifieke deskundigheden; 
- Aanwezigheid van bepaald logopedisch onderzoeksmateriaal; 
- Benodigde behandelmaterialen; 
- Eventuele eisen aan de logopedieruimte. 

Tijdsduur per sessie en 
tijdsduur gehele traject  
 
  

Maak zo mogelijk hierbij een onderscheid tussen: 
a. Direct cliëntgebonden tijd  
b. Indirect cliëntgebonden tijd  

Versus  
c. Gemiddelde tijdsinvestering per behandeling  
d. Gemiddeld aantal sessies per behandeltraject  

Op welke informatiebronnen is 
de behandeling gebaseerd? 

Geef aan op welke informatiebronnen de behandeling is gebaseerd. 
Informatiebronnen kunnen zijn: 

1. Informatie uit wetenschappelijk onderzoek (bijv. uit een 
systematische review, vergelijkend onderzoek, niet- vergelijkend 
onderzoek) 

2. Ervaringen en inzichten van de beroepsbeoefenaar zelf 
3. Informatie van de gebruiker 

Frequentie aanbod  
 

Wat is de wenselijke frequentie van het aanbod?  
Meerdere malen per week, wekelijks? 

Vergoeding 
groepsbehandeling  

Geef zo mogelijk een overzicht van de kosten van de 
groepsbehandeling. Dit is in het bijzonder van belang als de 
beschrijving van de groepsbehandeling bedoeld is voor de 
zorgverzekeraar, die er geld aan koppelt.  

Patiënteninformatie wenselijk  
 

Is patiënteninformatie over de groepsbehandeling wenselijk?  
Ja of nee?  

Informeren andere partijen 
over het bestaan  van de 
groepsbehandeling 

Welke verwijzers (of anderen) moeten geïnformeerd worden over het 
bestaan van deze groepsbehandelingbeschrijving?  
Hoe wordt dit geregeld?  

Evaluatie van de Wanneer wordt de groepsbehandeling geëvalueerd?  
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groepsbehandeling  Wie doet dit?  
Wat zijn de evaluatie criteria?  

Dit protocol 
groepsbehandeling is 
beschreven door:  

Naam invullen 

Dit protocol 
groepsbehandeling is 
beschreven en vastgesteld op: 

Datum invullen 
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UITWERKING  FORMAT GROEPSBEHANDELING LOGOPEDIE 
 

Doel groepsbehandeling  Groepsbehandeling kan zowel worden ingezet bij de behandeling van 
kinderen als bij adolescenten en volwassenen.  
 
De meerwaarde van een groepsbehandeling wordt beschreven. 
Voorbeelden: 

- Groepsbehandeling biedt verfijning van de logopedische 
behandeling. 

- De cliënt kan hetgeen men individueel bij de logopedist geleerd 
heeft in de praktijk brengen.  

- De overgang van de oefensituatie naar spontane situaties is vaak 
lastig voor cliënten. Door middel van groepsbehandeling is deze 
stap makkelijker te zetten. Bovendien is het een veilige situatie, 
aangezien men met lotgenoten in de groep zit.  

- Wanneer er voldoende aan de stoornis is gewerkt en cliënt nog 
beperkingen aangeeft binnen school, werk of het gezin, dan zijn 
daarvoor doelen op te stellen die een cliënt zich goed eigen kan 
maken in een groep.   

- De cliënt zal dus door groepsbehandeling een betere overdracht 
krijgen van het geleerde in oefensituaties naar de dagelijkse 
praktijk, waardoor de hulpvraag van de cliënt ook beantwoord 
wordt op participatieniveau. 

- Door de groepsbehandeling wordt lotgenotencontact 
gestimuleerd.  

 
Het beoogde effect van groepsbehandeling wordt beschreven: 
Voorbeelden: 

- Doelmatige/efficiënte therapie. 
- Bekorting van de therapie. 
- Generalisatie-effect van de therapie naar de natuurlijke  

spreeksituatie/van het dagelijks leven.  
- Sociaal-emotionele aspecten verbeteren.   

 
Groepsbehandeling wordt aangeboden in zowel de 1e als in de 2e lijn, 
dus zowel in logopediepraktijken als in instellingen . 
 

Doelgroep  Het product is bedoeld voor zowel kinderen als adolescenten en 
volwassenen. 
Groepsbehandeling kan bij vele verschillende diagnoses ingezet 
worden. Bijvoorbeeld: 

- problemen in de taal (afasie); 
- spraak (dysartrie of stotteren); 
- gehoor; 
-  ontspanning (COPD).   

 
In de inclusiecriteria wordt beschreven wanneer een patiënt in 
aanmerking komt voor de groepsbehandeling.  
Bij de exclusiecriteria wordt beschreven onder welke omstandigheden 
de patiënt niet wordt toegelaten tot behandeling in de groep.  
 
Voorbeelden van inclusiecriteria zijn; 

- alle cliënten die er baat bij hebben om in groepsverband de 
overgang van oefensituatie naar spontane communicatie te 
oefenen. 

-  cliënten die in de chronische fase van hun ziekte zitten  te 
kunnen stimuleren tot bijvoorbeeld communicatie.  
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Een exclusiecriterium kan zijn: 
 cliënten voelen zich niet prettig  bij het oefenen in groepsverband.  
 

Groepsgrootte 
groepsbehandeling 

De groepsgrootte is ter beoordeling van de logopedist. De logopedist 
zal inschatten welke groepsgrootte werkbaar is voor de doelgroep. 
  

Aanbod 
(direct patiënt / cliëntgebonden 
werkzaamheden) 
  

De logopedist werkt op verwijzing van huisarts of specialist, of kan de 
cliënt via Directe Toegankelijkheid in behandeling krijgen. 
De logopedist zal eerst de cliënt individueel onderzoeken en 
behandelen. Later in het behandelproces kan men ervoor kiezen om de 
cliënt verder te behandelen middels groepsbehandeling. De logopedist 
kan er ook voor kiezen om individuele behandeling en 
groepsbehandeling naast elkaar te laten bestaan. Dit hangt af van de 
hulpvraag van de cliënt en van het stadium van het herstel.  
De tijd die de logopedist daadwerkelijk aan de cliënten van de 
groepsbehandeling besteedt, is de directe cliëntgebonden tijd.  
 

Aanbod  
(indirect patiënt / 
cliëntgebonden 
werkzaamheden) 
 

De groepsbehandeling is  in principe direct cliëntgebonden. Echter de 
voorbereiding van de groepsbehandeling is indirect. De logopedist zal 
proberen een passende groep met cliënten samen te stellen, oftewel: 
cliënten met zoveel mogelijk dezelfde hulpvraag en cliënten die ook 
ongeveer even ver in de revalidatie / ontwikkeling zijn. Helemaal gelijk 
kunnen de deelnemers van de groep niet zijn, dit hoeft ook niet, vaak is 
enig verschil mooi, zo kan men van elkaar leren.  
Echter, omdat de logopedist te maken heeft met meerdere 
verschillende personen en achtergronden vergt het voorbereiden van 
een groepsbehandeling aandacht en dus tijd. Het moet voldoende op 
iedere deelnemer afgestemd  zijn.  
Ook zal de logopedist tijd nodig hebben voor verslaglegging in het 
dossier en eventueel aan de huisarts en derden.  
  

Randvoorwaarden  Voorbeelden randvoorwaarden:  
- De behandeling vindt plaats in een ruimte die voldoet aan de 

eisen  van de NVLF. 
- Inzicht in groepsprocessen.  

 
Tijdsduur per sessie en 
tijdsduur gehele traject  
 
  

Het tarief voor de groepsbehandeling is berekend naar evenredigheid 
van het aantal te behandelen personen onder de voorwaarde dat de 
minimale duur per groepszitting is gesteld op 1 uur. Het tarief is 
inclusief een vergoeding voor het extra tijdsbeslag in verband met 
individuele voor- en nabehandeling en de daarbij behorende kosten. Dit 
betekent dat hiervoor geen aanvullende reguliere individuele zitting in 
rekening kan worden gebracht. 
  
Uitspraken over het aantal minimum- en maximumbehandelingen per 
product kunnen slechts een schatting zijn en moeten eigenlijk op basis 
van Evidence Based onderzoek en best practice based onderzoek 
worden gedaan. 
 
Literatuurlijst evidentie groepsbehandeling 

- Logopedie bij 0 – 5 jarige kinderen met spraaktaalproblemen 
(2010) Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. 

- Richtlijn Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met 
een beroerte (2008) Kwaliteitsinstituut voor de 
gezondheidszorg CBO 

- C. Leemrijse, Plas M.,  Steultjens E. e.a. (2006) Overzicht 
stand van zaken en effectonderzoek in de logopedie. Nivel 
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onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid van logopedie.  
Logopedie en Foniatrie, nummer 10, 2006.   

- Kuiper, H. (2004) Methodisch handelen in de logopedie. 
Uitgeverij van Gorcum.  

 

Op welke informatiebronnen is 
de behandeling gebaseerd? 

Informatiebronnen waarop de behandeling van logopedische stoornissen 
gebaseerd kunnen zijn zijn: 

1. Informatie uit wetenschappelijk onderzoek  
Bijvoorbeeld klinische richtlijnen (bij voorkeur richtlijnen die  
volgens de methodiek EBRO (Evidence Based  
Richtlijnontwikkeling) zijn ontwikkeld). 

2. Ervaringen en inzichten van de beroepsbeoefenaar zelf. 
Bijvoorbeeld best practise. 

3. Informatie van de gebruiker 
Bijvoorbeeld patiëntervaringen. 
 

Frequentie aanbod  
 

De frequentie van groepsbehandeling hangt af van het doel van de 
groepsbehandeling.  
 

Vergoeding 
groepsbehandeling 

Bij de prestaties voor de groepsbehandelingen wordt rekening 
gehouden met een toeslag van 50% voor de extra tijdsinvestering.  
Bij de tariefsvaststelling wordt ook rekening gehouden dat er voor de 
logopedist geen financiële prikkel is om de groep zo groot of zo klein 
mogelijk te houden. 
 
Er zijn tarieven voor groepsbehandeling van 

- twee personen 
- drie personen 
- vier personen 
- vijf tot tien personen 

De vergoeding van groepsbehandeling is afhankelijk van het aantal 
deelnemers en afhankelijk van de verschillende tarieven die 
zorgverzekeraars vergoeden.  
Voor het overzicht van de tarieven, zie de NVLF website. 
 

Patiënteninformatie wenselijk  
 

Cliënten informeren over de mogelijkheid tot groepsbehandeling kan 
nodig zijn, het kan dus wenselijk zijn om hier bijvoorbeeld een folder over 
te ontwikkelen voor cliënten.  
 

Informeren andere partijen 
over groepsbehandeling 

Regionaal kunnen logopedisten de volgende partijen informeren: 
huisartsen,  logopedische praktijken, gezondheidscentra, en andere 
relevante partijen, afhankelijk van het product / de doelgroep.  
 

Evaluatie van 
groepsbehandeling  

Evaluatie vindt plaats na afronding van één cyclus. Bij langdurige 
groepsbehandeling dient er tussentijds geëvalueerd te worden door de 
betreffende logopedist.  
 
De evaluatiecriteria zijn: 

- het product voldoet aan de verwachtingen 
- doelen zijn bereikt 
- geen negatieve gevolgen van de behandeling  
- efficiënt en kosten reducerend 

 

 


