Prestatie telelogopedie
Sinds 1 juli 2011 is er een nieuwe prestatie telelogopedie. Sinds 2011 was het al mogelijk om de
reguliere behandeling logopedie ook via telelogopedie te geven. Op verzoek van de zorgverzekeraars
zijn deze twee behandelvormen (reguliere behandeling en telelogopedie) gesplitst. Door de twee
behandelingen te splitsen wordt duidelijk hoeveel en welke behandelingen hebben plaats gevonden
via de breedbeeldverbinding. Om de telelogopedie goed vorm te geven binnen de praktijk verwijzen
wij u naar de veel gestelde vragen op de NVLF website.

Voorwaarden NZa vergoeding telelogopedie
De telelogopedie is als een prestatie opgenomen in de beleidsregel logopedie. In deze beleidsregel
staan alle prestaties die een logopedist in rekening mag brengen beschreven. Indien er voorwaarden
verbonden zijn aan de prestatie dan staan deze ook beschreven in deze beleidsregel.
Om de telelogopedie in rekening te mogen brengen moet aan alle voorwaarden worden voldaan,
zoals die beschreven staan in de beleidsregel.
Deze voorwaarden zijn:
- Er moet een bestaande behandelrelatie bestaan, waarbij ook face-to-face contacten moeten
plaats hebben;
- De individuele zitting reguliere telelogopedie dient ter vervanging van een individuele zitting
logopedie.
- Er is geen sprake van een telefonische zitting..
De duur van de telelogopedie is gebaseerd op een zitting logopedie. De kosten zijn dan ook gelijk aan
de individuele zitting reguliere logopedie of individuele zitting telelogopedie afasie of – stotteren.

Inkoop telelogopedie zorgverzekeraars
Een ander punt is de inkoop van de prestatie telelogopedie door de zorgverzekeraars.
Het afgeven van een prestatie door de NZa betekent niet automatisch dat de zorgverzekeraars alle
prestaties vergoeden. De zorgverzekeraars kunnen zelf bepalen welke prestaties logopedie zij willen
inkopen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de telelogopedie. In de overeenkomsten met de
zorgverzekeraar is vastgelegd of de telelogopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Op de
website van de NVLF staat een overzicht waarin per zorgverzekeraars is beschreven welke prestaties
worden vergoed.

Praktische tips Telelogopedie
Technische aspecten
• De breedbeeldverbinding kan via een breedbeeld telefoon of een geïntegreerde
computeropstelling zoals Skype plaatsvinden.
• Zorg voor een goede verbinding; liefst afzonderlijk, zoals kabel naast telefoonlijn
• Zorg voor een snelle verbinding, zoals een ADSL- of SDSL verbinding zodat de verbinding
goed tot stand kan komen.
Beeldtelefoon
Voordeel:
_ Makkelijk in gebruik
_ Computer vrij voor andere doeleinden
_ Beeld vloeiend bij relatief lage internetsnelheid
_ Beeld te vergroten tot TV formaat
_ Makkelijk te gebruiken voor patiënten
Nadeel:
_ Prijs is hoog
_ Niet geïntegreerd met PC
_ Niet mogelijk om behandeling op te nemen
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Skype
Voordeel:
1. Goedkoop en redelijk goed
2. Mogelijkheden voor conference call / telefonische vergadering
3. Mogelijkheid om het beeldscherm te delen. Hierdoor kan de logopedist bestanden uitwisselen
met de patiënt.
Nadeel:
1. Beeldweergave is niet altijd even vloeiend genoeg
2. Geen opname mogelijkheid
3. Beveiliging gebruik minder beveiligd
Geïntegreerd met PC:
Voordeel:
1. Beveiligd systeem;
2. Mogelijkheid om beeldscherm te delen;
3. Behandeling kan worden opgenomen
4. Je kunt materiaal bij patiënt achterlaten of alleen ter beschikking stellen om te lezen
5. Beeld is vloeiend
6. Groepssessies heel goed mogelijk
Nadeel:
1. Prijs is hoog
2. Organisatie op orde hebben
3. Uitlopen van een behandeling is lastig
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