
 
 
Overleg met en verslaglegging aan derden 
 
De NVLF vindt dat als een ‘derde‘ partij (niet zijn de verwijzer of andere zorgverlener) aan de 
logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, dat de logopedist voor deze werkzaamheden 
kosten in rekening kan brengen. Denk hierbij aan het bijwonen van een overleg, het uitvoeren van 
extra onderzoek en het maken van een uitgebreid verslag met patiëntengegevens die niet standaard 
uit het patiëntendossier te halen zijn.  
 
Aanleiding 
Regelmatig wordt door scholen en andere instanties (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs) een beroep gedaan op de specifieke deskundigheid van logopedisten. Vaak gaat het om 
het bijwonen van een overleg, op verzoek van de school. Er vindt dan afstemming plaats met de 
leerkracht, intern begeleider en/of de ambulant- of trajectbegeleider. Daarnaast  wordt ook om 
verslaglegging gevraagd. 
 
Door de invoering van het passend onderwijs neemt de verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs 
af. Leerlingen die bijvoorbeeld een spraak- of taalstoornis hebben blijven (langer) op de ‘reguliere’ 
basisschool en krijgen daarnaast behandeling van een logopedist op de kosten van de 
zorgverzekeraar. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen als een 
meerwaarde ervaren. Echter de tijd die met deze afstemming gemoeid is kan niet bij de 
zorgverzekeraar worden gedeclareerd.  
 
Omdat deze leerlingen in de eerste lijn worden behandeld, neemt de vraag naar het verrichten van 
onderzoek en het maken van een logopedisch verslag voor bijvoorbeeld de aanvraag van een 
(her)indicatie voor een cluster 2 arrangement toe. Voor deze aanvraag moeten vaak ook onderzoeken 
worden gedaan die niet binnen het logopedisch behandelplan passen. Deze verslaglegging kost tijd, 
die ook niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. 
 
Prestaties NZa 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in overleg met de NVLF twee  prestaties vastgesteld om 
deze werkzaamheden te kunnen declareren. Het tarief van deze werkzaamheden kan per verzoek 
verschillen. Dit is afhankelijk van de tijd en de werkzaamheden die de logopedist hiervoor moet 
verrichten. De logopedist zal voor aanvang kenbaar maken met welke kosten u rekening kunt houden. 
 
Beschrijving NZa-prestatie Overleg met derden 
Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van derden en na toestemming van de 
patiënt, overleg plaatsvindt. Het tarief, op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de 
verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.  
 
Beschrijving NZa-prestatie Verslaglegging aan derden 
Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek 
van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, 
voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de 
verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. 
 
Tot slot 
Met ingang van 1 januari 2018 zijn er afspraken tussen de NVLF en Siméa over de vergoeding van 
extra werkzaamheden die aan de behandelend logopedist in de eerste lijn gevraagd worden. Het gaat 
dan om werkzaamheden voor leerlingen met een indicatie voor een cluster 2 arrangement. In alle 
gevallen waarin deze afspraken niet voorzien moeten er aparte afspraken met de school van de 
leerling gemaakt worden. 
 


