
 
  
 

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding kwaliteitstoets of kwaliteitscyclus 2020 
In de overeenkomsten 2020 hebben verschillende zorgverzekeraars de kwaliteitstoets opgenomen. Hieronder staat een overzicht hoe de zorgverzekeraars de 

kwaliteitstoets in 2020 in de overeenkomsten hebben opgenomen: 

Naam Inkoopbeleid Kwaliteitscyclus Verplichtingen kwaliteitscyclus Verplichte kwaliteitstoets 

CZ 
 

Vanaf 2020 is het niet meer mogelijk om een 
overeenkomst B af te sluiten. Zorgaanbieders 
met een overeenkomst A voor 2019 komen in 
2020 niet in aanmerking voor een 
overeenkomst B na het behalen van de 
vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie. 
Zorgaanbieders die voor 2019 een 
overeenkomst B hebben afgesloten en voor 
2020 aantoonbaar voldoen aan de 
voorwaarden voor deze overeenkomst, 
behouden deze overeenkomst in 2020. 
 

Ja, voorwaarden vastgelegd in Bijlage 1, 
artikel d. en ga voor meer informatie naar 
de website. 

Ja, de verplichtingen staan uitgewerkt in bijlage 5. 
 
Artikel 6. 5  
De Zorgverzekeraar controleert periodiek of de 
Zorgaanbieder zijn verplichtingen uit deze 
overeenkomst op een juiste wijze nakomt. Deze 
toetsing geschiedt op geleide van het bepaalde in dit 
artikel en/of het bepaalde in Bijlage 5 Procedure 
Kwaliteitstoets, die onlosmakelijk deel uitmaakt van 
deze overeenkomst.  
 

Menzis Ja, voorwaarde 2e profiel. In verband met 
differentiatie behouden we de twee profielen 
binnen de beroepsgroep logopedie zoals we 
die in 2019 al kennen. Maar gezien de 
huidige ontwikkelingen rondom de 
kwaliteitstoets logopedie bieden we een 
éénjarige overeenkomst aan. Zowel profiel 1 
als 2 kent een einddatum van uiterlijk 31-12-
2020. 

Artikel 7 Indien profiel 2 is 
overeengekomen  
1. De Zorgaanbieder komt tijdens de 
looptijd van de overeenkomst in 
aanmerking voor profiel 2 indien:  

a) De Zorgaanbieder heeft voor profiel 2 
met goed gevolg de Profiel 2 
Kwaliteitstoets/cyclus afgerond en 
daarvoor een certificaat behaald.  

b) Tevens is door de Zorgverzekeraar 
bevestigd dat is voldaan aan de 
voorwaarden Profiel 2 
kwaliteitstoets/cyclus. Nadere 
voorwaarden, criteria en uitleg zijn te 
raadplegen op de website 
www.menzis.nl/Zorgaanbieders/logoped
ie onder tabblad contracteren en maken 

Ja, voorwaarden vastgelegd in artikel 6 en bijlage 4 
Beheersmodel audit Logopedie 
 
Artikel 6  
1. De Zorgverzekeraar hanteert voor profiel 1 een 
beheersmodel audit Logopedie, die als Bijlage 4 
onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst. Deze 
beheersmodel audit is ook te raadplegen op de 
website www.menzis.nl/Zorgaanbieders/logopedie 
onder tabblad contracteren.  

 

2. De Zorgverzekeraar kan de Zorgaanbieder in 2020 
selecteren voor de kwaliteitstoets / cylcus / 
beheersmodelaudit 2019 als door de 
Zorgverzekeraar is vastgesteld dat:  

• de Zorgaanbieder over twee of meerdere 
kwartalen van het jaar 2019 of 2020 een afwijking 

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/paramedische-zorg/logopedie/beleid/kwaliteitstoets
/data/NVLF/N4.%20PR%20&%20Communicatie/4.14%20Websites%20NVLF/Documenten%20nieuwe%20site/Werk%20en%20Organisatie/Praktijkeigenaar%20%20-%20werkgever/tarieven%202020/www.menzis.nl/Zorgaanbieders/logopedie
/data/NVLF/N4.%20PR%20&%20Communicatie/4.14%20Websites%20NVLF/Documenten%20nieuwe%20site/Werk%20en%20Organisatie/Praktijkeigenaar%20%20-%20werkgever/tarieven%202020/www.menzis.nl/Zorgaanbieders/logopedie
/data/NVLF/N4.%20PR%20&%20Communicatie/4.14%20Websites%20NVLF/Documenten%20nieuwe%20site/Werk%20en%20Organisatie/Praktijkeigenaar%20%20-%20werkgever/tarieven%202020/www.menzis.nl/Zorgaanbieders/logopedie


 
  
 

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend 

Naam Inkoopbeleid Kwaliteitscyclus Verplichtingen kwaliteitscyclus Verplichte kwaliteitstoets 

integraal onderdeel uit van deze 
Overeenkomst voor het profiel 2.  

 
2. Indien de Zorgaanbieder niet (meer) in 
het bezit is van een geldig certificaat als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 
dient dit te worden gemeld bij de 
Zorgverzekeraar en wordt de 
Zorgaanbieder per de eerste van de dag 
van de maand volgend op de datum 
waarop het certificaat niet (meer) geldig is 
door de Zorgverzekeraar in profiel 1 gezet.  
 

heeft in het praktijkgemiddelde van meer dan 
20% ten opzichte van het Merk-gemiddelde; en/of  

• er een afwijking is in de declaraties Logopedie 
van de Zorgaanbieder zodanig dat er geen 
behandelgemiddelde kan worden gegenereerd; 
en/ of  

• meer dan 25% van de Verzekerden in 
behandeling bij de Zorgaanbieder in 2019 of 2020 
ook door een andere Zorgaanbieder Logopedie is 
behandeld.  

 

ASR Het behalen van een certificaat 
kwaliteitscyclus wordt niet gehonoreerd. 
 

 Geen verplichtingen omtrent de verplichte 
kwaliteitstoets opgenomen in de overeenkomst 2020. 

Zilveren 
Kruis 
 

Voorwaarde voor de BasisXtra-
overeenkomst. In de tarieven van de 
BasisXtra-overeenkomst is een opslag voor 
kwaliteit en doelmatigheid verwerkt. 
 
De kwaliteitsvoorwaarden voor een 
BasisXtra-overeenkomst logopedie:  

• Uw praktijk voldoet aan alle voorwaarden 
van de Basisovereenkomst logopedie.  

• Uw praktijk heeft een behandelindex in 
2018 bij Zilveren Kruis die op 
praktijkniveau kleiner of gelijk is aan de 
doelmatigheidsnorm. Deze norm is 
vastgesteld op het 3e kwartiel van de 
door Zilveren Kruis berekende 
behandelindex. Dit betekent dat 75% van 
de praktijken op basis van de 

Artikel III Kwaliteitstoets Logopedie 
De Kwaliteitstoets Logopedie is een 
kwaliteitsinstrument dat de basiskwaliteit 
van logopedie toetst zoals deze is 
vastgelegd in de geldende richtlijnen en 
protocollen van de NVLF en wet- en 
regelgeving. Met de Kwaliteitstoets 
Logopedie wordt op een transparante en 
objectieve manier verantwoording afgelegd 
over de logopedie die geleverd is door een 
praktijk of instelling.  
Dit gebeurt met een onafhankelijk 
onderzoek (ook wel ‘audit’ genoemd) op 
basis van vooraf vastgestelde criteria. De 
Zorgaanbieder heeft in het 
Zorgverlenersportaal aangegeven in het 
bezit te zijn van een geldig certificaat 

Geen verplichtingen omtrent de verplichte 
kwaliteitstoets opgenomen in de overeenkomst 2020. 
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Naam Inkoopbeleid Kwaliteitscyclus Verplichtingen kwaliteitscyclus Verplichte kwaliteitstoets 

behandelindex in aanmerking komt voor 
een BasisXtra-overeenkomst. De 
behandelindex over 2018 is door Zilveren 
Kruis vastgesteld op een index die 113 
of lager is. 

• Uw praktijk heeft de kwaliteitstoets 
gedaan en heeft daarvoor een positief 
resultaat behaald  

 

Kwaliteitstoets Logopedie, heeft daarvoor 
een positieve uitslag behaald en heeft 
verklaard te voldoen aan de voorwaarden 
die zijn opgenomen in de ‘Criteria 
Kwaliteitstoets Logopedie’. Deze 
voorwaarden zijn te raadplegen 
op de website: 
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders
/paramedici/Paginas/default.aspx 

Caresq Bij de inkoop van logopedie is naast de 
PREM ook de Vrijwillige Kwaliteitstoets een 
item van differentiatie. De logopedisten die 
naast de bovengenoemde kwaliteitseisen 
beschikken over een geldig certificaat van de 
Vrijwillige Kwaliteitstoets komen in 
aanmerking voor een opslag op het 
basistarief. 
 

Artikel 4 (overeenkomst A en C):  
8. De zorgaanbieder heeft de 
Kwaliteitstoets logopedie of de 
Kwaliteitscyclus logopedie vrijwillig met 
positief resultaat doorlopen. 
9. Het certificaat voor de vrijwillige 
Kwaliteitstoets logopedie of de 
Kwaliteitscyclus logopedie is geldig 
gedurende de looptijd van deze 
zorgovereenkomst. 
 

Geen verplichtingen omtrent de verplichte 
kwaliteitstoets opgenomen in de overeenkomst 2020. 

ENO/ VRZ Indien u gedurende de looptijd van de 
overeenkomst tot en met 2020 in bezit bent 
van een geldig vrijwillig 
kwaliteitstoetscertificaat, komt u in 
aanmerking voor een hoger tarief.  
De NVLF herziet de inhoud van de 
kwaliteitstoets in 2019. Het is afhankelijk van 
het onderscheidend vermogen van deze 
nieuwe inhoud of de praktijken met een 
kwaliteitstoetscertificaat in 2021 nog voor een 
hoger tarief in aanmerking komen. 

Artikel 6 – Kwaliteitseisen – 
Kwaliteitstoets/Kwaliteitscyclus 
1) De logopedist dient gedurende de 

looptijd van de overeenkomst te 
beschikken over een geldig certificaat 
voor de vrijwillige kwaliteitstoets of de 
erkende opvolgers hiervan. 

2) Het geldige certificaat hiervan wordt 
door de logopedist als (digitaal) 
document meegestuurd bij het 
retourneren van de getekende 
overeenkomst en is daarmee in het 
bezit van VRZ/ENO Zorginkoop. 

Geen verplichtingen omtrent de verplichte 
kwaliteitstoets opgenomen in de overeenkomst 2020. 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/paramedici/Paginas/default.aspx
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/paramedici/Paginas/default.aspx
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Naam Inkoopbeleid Kwaliteitscyclus Verplichtingen kwaliteitscyclus Verplichte kwaliteitstoets 

 
DSW Het behalen van een certificaat 

kwaliteitscyclus wordt niet gehonoreerd. 
 

 Geen verplichtingen omtrent de verplichte 
kwaliteitstoets opgenomen in de overeenkomst 2020. 

VGZ Indien u gedurende de looptijd van de 
overeenkomst tot en met 2020 in bezit bent 
van een geldig vrijwillig 
kwaliteitstoetscertificaat, komt u in 
aanmerking voor een hoger tarief.  
De NVLF herziet de inhoud van de 
kwaliteitstoets in 2019. Het is afhankelijk van 
het onderscheidend vermogen van deze 
nieuwe inhoud of de praktijken met een 
kwaliteitstoetscertificaat in 2021 nog voor een 
hoger tarief in aanmerking komen. 
 

Op deze zorgovereenkomst zijn de 
vigerende ‘Voorwaarden selectieve inkoop’ 
van toepassing zoals gepubliceerd op de 
website van VGZ voor zorgaanbieders: 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieder
s/paramedische-
zorg/overeenkomsten/overeenkomsten-
overzicht. 

 

 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg/overeenkomsten/overeenkomsten-overzicht
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg/overeenkomsten/overeenkomsten-overzicht
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg/overeenkomsten/overeenkomsten-overzicht
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg/overeenkomsten/overeenkomsten-overzicht

