HEMA Basis (naturapolis)
Lijst maximale tarieven 1e lijn Logopedie, Ziekenhuis, indien er sprake is van niet gecontracteerde zorg (maximale tarief is 75% van het door
HEMA gemiddeld gecontracteerde tarief)
Ingangsdatum: 01-01-19
Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met HEMA heeft gesloten, dan vergoedt HEMA de kosten tot een maximumbedrag.
HEMA vergoedt 75% van de nota van de zorgaanbieder, tot een maximum van 75% van het bedrag dat HEMA gemiddeld voor die behandeling heeft
gecontracteerd. De volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in uw verzekeringsvoorwaarden. Op het te vergoeden bedrag
worden eventueel verschuldigde eigen bijdragen en daarna verplicht en vrijwillig eigen risico in mindering gebracht. Specifiek voor prijzen geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen vergoeding claimen van HEMA.
Bij vragen kunt u bellen met onze Klantenservice op 088 222 41 14.
Lijst maximale tarieven 1e lijn Logopedie, Ziekenhuis
Maximaal tarief 2019 voor
niet gecontracteerde zorg

Verrichtingencode

Omschrijving verrichting

193021

Individuele zitting reguliere logopedie.

€ 23,69

193022

Eenmalig logopedisch onderzoek

€ 46,99

193024

Individuele zitting preverbale logopedie.

€ 46,99

193086

Individuele zitting reguliere telelogopedie.

€ 20,31

192970

Individuele zitting stotteren (logopedie).

€ 47,37

192981

Individuele zitting telelogopedie stotteren.

€ 40,62

192971

Individuele zitting afasie (logopedie).

€ 47,37

192982

Individuele zitting telelogopedie afasie.

€ 40,62

192972

Behandeling volgens het Hänen-Ouderprogramma (logopedie).

€ 1.317,31

193094

Behandeling volgens het More-Than-Words-ouderprogramma.

€ 1.317,31

192973

Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS) - per dagdeel (logopedie).

€ 64,33

192976

Toeslag voor behandeling aan huis (logopedie), per patiënt, per dag.

€ 13,20

192983

Toeslag voor behandeling in een instelling (logopedie), per patiënt, per dag.

€ 0,00

192932

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (logopedie).***

€ 23,69

192986

Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen (logopedie).

€ 0,00

193090

Groepszitting voor behandeling logopedie van twee personen**

€ 23,69

193091

Groepszitting voor behandeling logopedie van drie personen**

€ 23,31

193092

Groepszitting voor behandeling logopedie van vier personen**

€ 17,57

193093

Groepszitting voor behandeling logopedie van vijf tot tien personen**

€ 10,20

192977

Screening bij directe toegang (logopedie)

€ 7,80

192978

Anamnese en onderzoek na screening (logopedie).

€ 46,99

192979

Anamnese en onderzoek na verwijzing (logopedie).

€ 46,99

192980

Screening, anamnese en onderzoek (logopedie).

€ 54,79

** De tarieven bij deze prestaties groepszitting zijn tarieven per 60 minuten; wanneer de duur van een groepszitting 60 minuten overschrijdt, wordt ook
maximaal dit tarief vergoed.
*** De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt kan in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling van een kind, tot 18 jaar,

FO.6021.0119

of een meerderjarige met neurologische aandoeningen (parkinson, MS en dementie), verstandelijke beperking of COPD.

