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Artikel 36 – LOGOPEDIE 
 
    De bepalingen van het K.B. 14.2.2017 zijn van toepassing op alle nieuwe 

aanvragen die vanaf de datum van zijn inwerkingtreding (1.4.2017) bij de 
adviserend geneesheren toekomen. 

     
    § 1. Worden geacht tot de bevoegdheid van de logopedisten (R) te 

behoren: 
     
    Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag.
    … 
     
  704115 704126 Bilan in het kader van herval R 35  
       
    Voor de verstrekking 701013 – 701083 kan een verzekeringstegemoet-

koming worden verleend op voorwaarde dat: 
    … 
     
    - ze wordt verricht op voorschrift van een bevoegde voorschrijver zoals 

vermeld in de in § 4, 2°, opgenomen tabel arts die in het bezit is van 
een actief RIZIV-nummer;  

     
    Evenwel, in geval van een stoornis bedoeld onder § 2, f) (dysfasie) 

moet het voorschrift voor een bilanzitting vóór het begin van een 
logopedische behandeling opgemaakt worden door een geneesheer-
specialist in de pediatrische neurologie.  

    … 
     
    Voor de verstrekking 702015 – 702085 kan een verzekeringstegemoet-

koming worden verleend op voorwaarde dat:
    … 
     
    - ze wordt verricht op voorschrift van een bevoegde voorschrijver zoals 

vermeld in de in § 4, 2°, opgenomen tabel; arts die in het bezit is van 
een actief RIZIV-nummer.  

    … 
     
    Voor de verstrekking 704012 – 704082 of 706016 – 706086 kan een 

verzekeringstegemoetkoming worden verleend op voorwaarde dat: 
    … 
     
    - ze wordt verricht op voorschrift van een bevoegde voorschrijver zoals 

vermeld in de in § 4, 2°, opgenomen tabel arts die in het bezit is van 
een actief RIZIV-nummer. 

     
    Voor de verstrekking 708013 – 708083 kan een verzekeringstegemoet-

koming worden verleend op voorwaarde dat: 
    … 
     
    - ze wordt verricht op voorschrift van een bevoegde voorschrijver zoals 

vermeld in de in § 4, 2°, opgenomen tabel; arts die in het bezit is van 
een actief RIZIV-nummer.  

    … 
     



    Voor de verstrekking 710010 – 710080 kan een verzekeringstegemoet-
koming worden verleend op voorwaarde dat:

    … 
     
    - ze wordt verricht op voorschrift van een bevoegde voorschrijver zoals 

vermeld in de in § 4, 2°, opgenomen tabel geneesheer-specialist in de 
pediatrische neurologie. 

     
    Voor de verstrekking 704115 - 704126 kan een 

verzekeringstegemoetkoming worden verleend op voorwaarde dat:  
      
    - ze wordt verricht door een logopedist die voldoet aan de 

voorwaarden opgenomen in § 8 van dit artikel;  
     
    - de rechthebbende heeft al een door de verzekering ten laste 

genomen behandeling gevolgd voor § 2, b) 1°, § 2, b) 2°, § 2, b) 3°, § 2, 
b) 6.4, § 2, c) 2° of § 2, e) en herval aantoont in dezelfde pathologie;  

      
    - ze wordt verricht op voorschrift van een arts die in het bezit is van 

een actief RIZIV-nummer;
      
    - ze wordt voorgeschreven voor het hervatten van de behandeling;  
      
    - ze wordt binnen de 60 kalenderdagen gevolgd door een door de 

verzekering ten laste genomen behandeling.  
     
    Een verstrekking 704115 - 704126 wordt geattesteerd samen met de 

logopedische behandelingszittingen en maximum 1 keer per stoornis.  
    …   
       
    Individuele logopedische behandelingszitting die ten minste 30 minuten 

duurt, hierna "individuele zitting van ten minste 30 minuten" genoemd:
    …   
        
    of   
       
    724415, 724430, 724485 R 17,5
    …   
        
    Individuele zitting van ouderbegeleiding die ten minste 60 minuten 

duurt, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt  
     
    711012, 711115, 711211, 712014, 712110, 712213 R 35
     
    Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten 

duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in 
het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt  

     
    713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 R 17,5
       
    per zitting en per rechthebbende;
     
    Ouderbegeleiding bestaat uit het aanleren aan personen die belast 

zijn met de opvoeding van het kind, hierna "ouderparen" genoemd 
(met uitsluiting van het onderwijzend personeel), van specifieke 
strategieën betreffende doelgerichte interventies voor het 
ondersteunen en het efficiënter maken van de logopedische 
behandeling van het kind  

 
 
 
 
 

    

 
 



    § 2. Onverminderd de bepalingen van § 3 mag de 
verzekeringstegemoetkoming worden verleend voor zover de behandeling 
kan bijdragen tot een verbetering van de stoornissen:

    … 
     
    b) aan de rechthebbende die één van de volgende taal- en/of 

spraakstoornissen heeft:
    … 
     
    2° stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling 

aangetoond door een taaltest waarvan het resultaat lager is dan of gelijk is 
aan het 3de percentile, waarbij er geen intelligentiestoornis is (totaal IQ 86 
of meer, gemeten met een individuele test) en geen ernstige 
gehoorstoornis (het gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor 
niet meer dan 40 dB HL). Deze taaltests en deze IQ-tests dienen voor te 
komen op een door de Commissie voor de overeenkomsten goedgekeurde 
limitatieve lijst:

    … 
     
  711012  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten 

duurt, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
      
  713016  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten 

duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in 
het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 

      
    3° Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie, bij kinderen tot ten volle 

14 jaar en met de dag vóór de 15de verjaardag, die minstens 6 
maanden lager onderwijs hebben genoten, gekenmerkt verplicht 
bewezen door de volgende kenmerken die allen moeten worden 
beschreven in het bilan:  

     
    (a)- een achterstand in de prestaties aangetoond door tests op het gebied 

van lezen en/of schriftelijke expressie en/of rekenen die twee 2 scores 
geven kleiner of gelijk aan percentiel 16 of kleiner of gelijk aan minstens 
een standaardafwijking en;. De tests moeten overeenkomen met het 
leerjaar waarin de rechthebbende zit en voorkomen op een door de 
Overeenkomstencommissie goedgekeurde limitatieve lijst. 

    (b)- een hardnekkigheid van de stoornissen en/of.  
      
    Bovendien moet over de volgende kenmerken gerapporteerd worden 

in het bilan:  
      
    (c) problemen op- het niveau van nauwkeurigheid en/of snelheid 

(=automatiseren) en/of  
    (d)- de fonologische problemen ontwikkeling (enkel voor dyslexie en 

dysorthografie) en/of  
    (e)- compensatiegedragingen, negatieve attitude, verhoogde inspanning.  
    Deze kenmerken moeten worden beschreven in het logopedisch bilan. 

De tests moeten overeenkomstig zijn met het niveau verwacht voor het 
leerjaar waarin de rechthebbende zit en voorkomen op een door de 
Commissie voor de overeenkomsten goedgekeurde limitatieve lijst.  

      
    In de mate dat aan die criteria is voldaan wordt het recht geopend 

voor een periode van twee kalenderjaren zelfs indien deze periode de 
leeftijd van ten volle 14 jaar overschrijdt:

    …  
      
  711115  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten 

duurt, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
     
     



  713112  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten 
duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in 
het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 

    … 
     
    6° verworven spraakstoornissen:
    … 
     
    6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in 

punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het 
stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de 
Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde 
limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het 
schriftelijk verslag van het bilan :

    … 
     
  711211  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten 

duurt, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
     
  713215  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten 

duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in 
het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 

    … 
     
    c) aan de rechthebbende die één van de volgende verworven 

stemstoornissen heeft:
    … 
     
    2° dysfunctie van de larynx en/of stemplooien aangetoond op basis van :  
    (a) laryngoscopie en stroboscopie, 
    (b) en perceptuele gegevens, akoestische en aerodynamische metingen met 

tests en criteria opgenomen in de door de commissie goedgekeurde lijst van 
tests voor stemstoornissen 

    (c) en metingen van de impact van de stemproblemen op de levenskwaliteit 
van de patiënt met tests en criteria opgenomen in de goedgekeurde lijst van 
tests en proeven voor stemstoornissen: 

    … 
     
  712014  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten 

duurt, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
     
  714011  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten 

duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in 
het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 

     
    d) aan de rechthebbende met gehoorstoornissen die een gemiddeld 

gehoorverlies heeft van minstens 40 dB HL aan het beste oor: 
    … 
      
  712110  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten 

duurt, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
     
  714114  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten 

duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in 
het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 

    … 
     



    f) aan de rechthebbende met dysfasie, dit wil zeggen ernstige expressieve 
en/of receptieve taalstoornissen die hardnekkig blijven voortduren na de 
vijfde verjaardag en die ernstig interfereren met de sociale communicatie 
en/of dagelijkse activiteiten waarbij mondeling taalgebruik komt kijken, in 
afwezigheid van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, een gehoorstoornis 
(het gemiddelde gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan 
40 dB HL), een intelligentiestoornis (performantieel of non-verbaal IQ of 
OQ (ontwikkelingsquotiënt) van 86 of meer, gemeten met een individuele 
test voorkomende op een door de Commissie voor de overeenkomsten met 
de logopedisten goedgekeurde limitatieve lijst. 

    … 
     
  712213  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten 

duurt, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt
     
  714210  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten 

duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in 
het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 

     
    g) aan de rechthebbende met spraak-, slik- en taalstoornissen 

gerelateerd aan het Locked-in Syndroom (LIS).  
      
    De aanvraag moet vergezeld zijn van een getuigschrift van een 

geneesheer-specialist in neurologie, neuropsychiatrie, pediatrische 
neurologie of neurochirurgie, die verklaart dat de patiënt lijdt aan het 
Locked-In Syndroom.  

     
  724415  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist 
     
  724430  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende 
     
   724485 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een 

gehospitaliseerde rechthebbende 
     
    § 4. 1° De aanvraag om tegemoetkoming, opgemaakt op een formulier 

waarvan het model is goedgekeurd door het Comité van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging, moet onverwijld door de rechthebbende 
worden ingediend bij de adviserend geneesheer van zijn 
verzekeringsinstelling. Dit formulier wordt bij iedere aanvraag om 
tegemoetkoming gebruikt. De tegemoetkoming wordt geweigerd voor elk 
bilan of voor iedere behandelingszitting verricht langer dan 60 
kalenderdagen vóór de datum waarop de aanvraag door de adviserend 
geneesheer is ontvangen.

    … 
     
    2° Bij de aanvraag wordt een geneeskundig voorschrift gevoegd dat is 

opgemaakt door een in onderstaande tabel vermelde voorschrijver onder 
voorbehoud van de uitzonderingen die na deze tabel vermeld worden. 

     



VOORSCHRIJVERS VOOR DE EERSTE AANVRAAG VAN BEHANDELING 
 

 

 ORL Neurologie 
Neuro-

psychiatrie 
Psychiatrie 

Pediatrische 
neurologie  

Neuro-
chirurgie 

Inwend. 
Geneesk. 

Pediatrie Geriatrie 
Stoma- 
tologie 

Fysische 
geneesk. 

Heelkunde Huisarts 
Algemeen 
tandarts 

Tandarts spec. in 
de orthodontie 

bilanzitting  JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

evolutiebilan JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN 

Behandelingszittingen                

§ 2 a) handicap 

voortzetten beroep 
JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 1° afasie JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA  NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 2° taalstoornissen JA JA JA JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 3° leerstoornissen JA JA JA JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 4° stoornissen tgv 

gespleten lippen,… 
JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 5° verworven 

stoornissen tgv 

radiotherapeutische of 

chirurgische behand. 

JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.1. dysglossieën JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.2. dysartrieën JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.3. chronische 

spraakstoornissen 
NEEN JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.4. stotteren JA JA JA JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.5. myofunctionele 

therapieën 
JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN JA JA 

§ 2 c) 1° sequelen van 

laryngectomie 
JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 c) 2° paralyse 

dysfunctie van de larynx 

en/of organisch letsel 

stemplooien 

JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 d) gehoorstoornissen JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 e) dysfagie JA JA JA NEEN JA NEEN JA JA JA NEEN JA JA NEEN NEEN NEEN 

§ 2 f) dysfasie NEEN NEEN NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 g) Locked-In 

Syndroom 
NEEN JA JA NEEN JA JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 



 
     
    Evenwel: 
    … 
     
    - in geval van een stoornis bedoeld onder § 2, f), moet het voorschrift 

voor een bilanzitting en voor een evolutiebilan opgemaakt worden 
door een geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie. 

     
    - in geval van een stoornis bedoeld onder § 2, b), 1°; § 2, b), 6°, 6.3 en 

§ 2, e), mag het voorschrift voor een bilanzitting en voor een 
evolutiebilan ook worden opgemaakt door een geneesheer-
specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie. 

    … 
     
    7° Het bilan in het kader van herval dient te bevatten: 
     
    - de identificatiegegevens van de logopedist(e) die het hervalbilan 

verricht;  
     
    - de identificatiegegevens van de patiënt (naam en voornaam, 

geboortedatum, adres);  
     
    - de setting waar het bilan is afgenomen;
     
    - de stoornis(sen) waarvoor een herval vastgesteld werd, benoemd 

volgens de in de nomenclatuur gebruikte terminologie;  
     
    - de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken met proeven, 

schalen, tests (uit de limitatieve lijst van tests voor de stoornissen 
waarbij dit is vereist) met vermelding van de testuitslagen (ruwe 
scores), de normatieve interpretatie (standaarddeviatie, percentiel,...) 
en de interpretatie van de bekomen kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens;  

     
    - het besluit over dit onderzoek met de indicatie voor het hervatten 

van een behandeling;  
     
    - een voorstel van behandeling met vermelding van de kenmerken 

van inhoud, het behandelingsplan, de begindatum, de frequentie, de 
duur en de plaats van behandeling.  

     
    § 5.  
    Het akkoord mag slechts gelden voor een behandeling van maximum 1 

jaar.  
     
    Dat akkoord mag voor dezelfde stoornis worden vernieuwd voor een totale 

ononderbroken periode van de behandeling van maximum 2 jaren vanaf 
het begin van de door de verzekeringsinstellingen terugbetaalde 
behandeling.  

      
    Evenwel:  
      
    a) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, a) kunnen, gespreid over 

de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden voor 
maximum 480 55 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten;  

     
    b) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 1°, mag de behandeling 

worden verlengd na de voormelde ononderbroken periode van 2 jaar, tot 
een totale ononderbroken periode van maximum 4 jaar vanaf het begin van 
de door de verzekeringsinstellingen terugbetaalde behandeling.  

      
    De behandeling moet beginnen binnen zes maanden volgend op het begin 

van de aandoening.  
      



    Gespreid over de totale ononderbroken periode van maximum 4 jaar 
kunnen akkoorden gegeven worden voor maximum 480 288 individuele 
behandelingszittingen van ten minste 30 minuten;  

     
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het 

einde van die totale ononderbroken periode van maximum 4 jaar, mag 
een nieuw akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan 
bevat, gegeven worden voor een totale ononderbroken periode van 
maximum 1 jaar en voor maximum 86 zittingen.  

     
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale 

duur van de behandeling, het maximum van 288 zittingen 
overschrijden.  

     
    c) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 2°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 384 190 individuele behandelingszittingen van ten minste 
30 minuten;  

      
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het 

einde van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag 
een nieuw akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan 
bevat, gegeven worden voor een totale ononderbroken periode van 
maximum 1 jaar en voor maximum 57 zittingen.  

     
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale 

duur van de behandeling, het maximum van 190 zittingen 
overschrijden.  

     
    Geen akkoord mag gegeven worden voor de behandeling van herval 

indien de rechthebbende ondertussen een akkoord voor § 2, b, 3° of § 
2, f) heeft gekregen.  

     
    d) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 3°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 192 140 individuele behandelingszittingen van ten minste 
30 minuten;  

     
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het 

einde van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag 
een nieuw akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan 
bevat, gegeven worden voor een totale ononderbroken periode van 
maximum 1 jaar en voor maximum 42 zittingen.  

     
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale 

duur van de behandeling, het maximum van 140 zittingen 
overschrijden.  

     
    e) Voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 4°, tussen 0 en ten volle 

2 jaar kan één enkel akkoord gegeven worden voor een periode die loopt 
tot en met de dag vóór de derde verjaardag.  

      
    Over deze periode kunnen maximum 30 individuele zittingen van ten 

minste 30 minuten aangevraagd worden.  
      
    Voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 4°, tussen 3 en ten volle 

19 jaar kunnen 8 akkoorden van ieder maximum 1 jaar gegeven worden.  
      
    Deze akkoorden worden gegeven in functie van de therapeutische 

noodwendigheden en hoeven niet op elkaar aan te sluiten.  
      
    Voor ieder akkoord kunnen maximum 75 individuele zittingen van ten 

minste 30 minuten aangevraagd worden.  
      
    De zittingen die over de periode van een gegeven akkoord niet worden 

opgebruikt kunnen niet overgedragen worden naar een andere periode.  
      



    Voor de aanvang van iedere nieuwe door de verzekering ten laste 
genomen periode dient een evolutiebilan te worden opgemaakt;  

      
    f) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 5°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 192 55 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten;  

      
    g) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.1, kunnen, 

gespreid over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven 
worden voor maximum 288 149 individuele behandelingszittingen van ten 
minste 30 minuten;  

      
    h) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.2, kunnen, 

gespreid over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven 
worden voor maximum 480 176 individuele behandelingszittingen van ten 
minste 30 minuten;  

     
    i) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.3, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 520 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten.  

      
    Voor deze rechthebbenden mag de behandeling worden verlengd na de 

voormelde ononderbroken periode van 2 jaar telkens wanneer uitgemaakt 
wordt dat een nieuwe logopedische behandeling de dysartrie of haar 
gevolgen op het vlak van de communicatie significant kan verbeteren.  

      
    Per jaar van verlenging kan een akkoord gegeven worden voor maximum 

260 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten;  
      
    j) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.4, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 192 128 individuele behandelingszittingen van ten minste 
30 minuten;  

      
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het 

einde van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag 
een nieuw akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan 
bevat, gegeven worden voor een totale ononderbroken periode van 
maximum 1 jaar en voor maximum 38 zittingen.  

     
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale 

duur van de behandeling, het maximum van 128 zittingen 
overschrijden.  

      
    k) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.5, kan de 

eenmalige totale duur van de toegestane ononderbroken periode de 12 
maanden met maximum 20 verstrekkingen niet overschrijden;  

      
    l) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, c), 1°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 480 90 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten;   

      
    m) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, c), 2°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 80 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten.  

      
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het 

einde van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag 
een nieuw akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan 
bevat, gegeven worden voor een totale ononderbroken periode van 
maximum één jaar en voor maximum 24 zittingen.  

      



    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale 
duur van de behandeling, het maximum van 80 zittingen 
overschrijden.  

      
    n) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, d), kunnen, gespreid over 

de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden voor 
maximum 520 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten.  

      
    Voor deze rechthebbenden mag de behandeling worden verlengd na de 

voormelde ononderbroken periode van 2 jaar voor zover het voorschrift 
uitgaat van de geneesheer-specialist in de revalidatie verbonden aan een 
met het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging 
geconventioneerd revalidatiecentrum gespecialiseerd in de integrale 
tenlasteneming van deze patiënten.  

      
    Per jaar van verlenging kan een akkoord gegeven worden voor maximum 

260 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten;  
      
    o) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, e), kunnen, gespreid over 

de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden voor 
maximum 480 65 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten;  

      
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het 

einde van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag 
een nieuw akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan 
bevat, gegeven worden voor een totale ononderbroken periode van 
maximum één jaar en voor maximum 20 zittingen.  

     
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale 

duur van de behandeling, het maximum van 65 zittingen 
overschrijden.  

      
    p) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, f), kunnen eerst akkoorden 

gegeven worden voor maximaal 384 individuele behandelingszittingen van 
ten minste 30 minuten, verspreid over een ononderbroken periode van 2 
jaar.  

      
    Na deze periode kan de behandeling worden verlengd tot de leeftijd van 

ten volle 17 jaar op voorwaarde echter dat de rechthebbende het gewone
onderwijs volgt.  

      
    Gedurende deze periode mag een akkoord gegeven worden voor 

maximum 96 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten 
per jaar.  

      
    q) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, g), kan eerst een 

akkoord gegeven worden voor maximaal 150 individuele 
behandelingszittingen van ten minste 30 minuten, over een 
ononderbroken periode van één jaar.  

     
    De behandeling mag worden verlengd na de voormelde 

ononderbroken periode van één jaar, levenslang.  
     
    Bij elke nieuwe aanvraag kunnen per jaar maximum 100 individuele 

behandelingszittingen van ten minste 30 minuten gegeven worden.  
     
    r) De verstrekkingen 711012, 711115, 711211, 712014, 712110, 712213 

(individuele zitting ouderbegeleiding 60 min) en de verstrekkingen 
713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 (collectieve zitting 
ouderbegeleiding), mogen in totaal maximaal 10 keer aangerekend 
worden per stoornis per kind, verspreid over de duur van de 
behandeling.

     
    Het maximum aantal behandelingszittingen van de logopedische 

stoornis, voorzien in § 5 van dit artikel dient te worden verminderd 
met het aantal zittingen ouderbegeleiding die aangerekend werden.  



     
    Een individuele zitting van ouderbegeleiding moet hierbij beschouwd 

worden als 2 individuele behandelingszittingen van 30 minuten. Een 
collectieve zitting van ouderbegeleiding moet, hierbij, beschouwd 
worden als een individuele behandelingszitting van 30 minuten.  

     
    De hierboven vermelde maximum aantallen van individuele 

behandelingszittingen van ten minste 30 minuten dienen te worden 
verminderd met het aantal keren dat de verstrekking 701013 - 701083 
werd geattesteerd.  

      
    De maximum aantallen van individuele behandelingszittingen van ten 

minste 30 minuten in geval van herval dienen te worden verminderd 
met 2 zittingen indien de verstrekking 704115 - 704126 werd 
geattesteerd.  

      
    § 7. Er wordt slechts één individuele of collectieve behandelingszitting per 

dag terugbetaald met uitzondering van de zittingen ouderbegeleiding, 
die voor eenzelfde patiënt geattesteerd kunnen worden op dezelfde 
dag als een behandelingszitting.

    … 
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    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
    "HOOFDSTUK X : LOGOPEDIE" 
     
    De bepalingen van het K.B. 14.2.2017 zijn van toepassing op alle nieuwe 

aanvragen die vanaf de datum van zijn inwerkingtreding (1.4.2017) bij de 
adviserend geneesheren toekomen. 

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)  
    "Art. 36 § 1. Worden geacht tot de bevoegdheid van de logopedisten (R) 

te behoren:
     
    Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag.
     
  701013 701083 Bilanzitting van ten minste 30 minuten vóór het begin van 

een logopedische behandeling R 17,5
      
  702015 702085 Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling R 35
      
  704012 704082 Evolutiebilan voor chronische spraakstoornissen zoals 

verder omschreven R 35
      
  706016 706086 Evolutiebilan voor dysfagie zoals verder omschreven R 35
      
  708013 708083 Evolutiebilan voor stoornissen ten gevolge van gespleten 

lippen, gespleten gehemelte of gespleten tandkassen zoals 
verder omschreven R 35

       
  710010 710080 Evolutiebilan voor dysfasie zoals verder omschreven R 35 "
       
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
"  704115 704126 Bilan in het kader van herval R 35 "
       
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)  
    "Voor de verstrekking 701013 – 701083 kan een verzekeringstegemoet-

koming worden verleend op voorwaarde dat: 
     
    - ze wordt verricht door een logopedist die voldoet aan de voorwaarden 

opgenomen in § 8 van dit artikel; 
     
    - de rechthebbende een taal-, spraak- of stemstoornis heeft waarvan de 

behandeling door de verzekering ten laste wordt genomen;" 
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012) + 

"K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017) 
    "- ze wordt verricht op voorschrift van een arts die in het bezit is van een 

actief RIZIV-nummer;"  
     
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
    "Evenwel, in geval van een stoornis bedoeld onder § 2, f) (dysfasie) moet 

het voorschrift voor een bilanzitting vóór het begin van een logopedische 
behandeling opgemaakt worden door een geneesheer-specialist in de 
pediatrische neurologie."  

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)  
    "- ze niet wordt verricht op de school van de rechthebbende; 
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    - ze wordt uitgevoerd vóór het voorschrift van een logopedische 
behandeling en dat deze door de verzekering ten laste genomen 
behandeling volgt binnen 60 kalenderdagen na het uitvoeren van het 
bilan;" 

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 21.10.2008" (in werking 1.12.2008)
    "- ze wordt maximum 5 keer geattesteerd per behandelde stoornis en 

samen met de logopedische behandelingszittingen." 
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "Voor de verstrekking 702015 – 702085 kan een verzekeringstegemoet-

koming worden verleend op voorwaarde dat: 
     
    - ze wordt verricht door een logopedist die voldoet aan de voorwaarden 

opgenomen in § 8 van dit artikel en gevolgd door een logopedische 
behandeling die door de verzekering ten laste wordt genomen;" 

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012) + 

"K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)
    "- ze wordt verricht op voorschrift van een arts die in het bezit is van een 

actief RIZIV-nummer."  
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "- het evolutiebilan is voorgeschreven vóór het voorschrift tot het eventueel 

verlengen van de logopedische behandeling; 
     
    - ze wordt uitgevoerd vóór de einddatum van de door de verzekering ten 

laste genomen periode van logopedische behandeling. 
     
    Voor de verstrekking 704012 – 704082 of 706016 – 706086 kan een 

verzekeringstegemoetkoming worden verleend op voorwaarde dat: 
     
    - ze wordt verricht door een logopedist die voldoet aan de voorwaarden 

opgenomen in §  8 van dit artikel;" 
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012) + 

"K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)
    "- ze wordt verricht op voorschrift van een arts die in het bezit is van een 

actief RIZIV-nummer."  
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "Voor de verstrekking 708013 – 708083 kan een verzekeringstegemoet-

koming worden verleend op voorwaarde dat: 
     
    - ze wordt verricht door een logopedist die voldoet aan de voorwaarden 

opgenomen in § 8 van dit artikel en gevolgd door een logopedische 
behandeling die door de verzekering ten laste wordt genomen;" 

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012) + 

"K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)
    "- ze wordt verricht op voorschrift van een arts die in het bezit is van een 

actief RIZIV-nummer."  
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "- een evolutiebilan altijd voorgeschreven en uitgevoerd wordt vóór ieder 

nieuw voorschrift van logopedische behandeling dat aanleiding kan geven 
tot een nieuw akkoord vanwege de adviserend geneesheer. 
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    Voor de verstrekking 710010 – 710080 kan een verzekeringstegemoet-
koming worden verleend op voorwaarde dat:

     
    - ze wordt verricht door een logopedist die voldoet aan de voorwaarden 

opgenomen in § 8 van dit artikel;" 
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012) + 

"K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)
    "- ze wordt verricht op voorschrift van een geneesheer-specialist in de 

pediatrische neurologie."  
     
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
    "Voor de verstrekking 704115 - 704126 kan een 

verzekeringstegemoetkoming worden verleend op voorwaarde dat: 
      
    - ze wordt verricht door een logopedist die voldoet aan de voorwaarden 

opgenomen in § 8 van dit artikel;  
      
    - de rechthebbende heeft al een door de verzekering ten laste genomen 

behandeling gevolgd voor § 2, b) 1°, § 2, b) 2°, § 2, b) 3°, § 2, b) 6.4, § 2, 
c) 2° of § 2, e) en herval aantoont in dezelfde pathologie;  

      
    - ze wordt verricht op voorschrift van een arts die in het bezit is van een 

actief RIZIV-nummer;  
      
    - ze wordt voorgeschreven voor het hervatten van de behandeling; 
      
    - ze wordt binnen de 60 kalenderdagen gevolgd door een door de 

verzekering ten laste genomen behandeling.  
      
    Een verstrekking 704115 - 704126 wordt geattesteerd samen met de 

logopedische behandelingszittingen en maximum 1 keer per stoornis."
      
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "Een verstrekking 702015 – 702085 wordt geattesteerd samen met de 

logopedische behandelingszittingen en maximum één keer per 
kalenderjaar. 

     
    Een verstrekking 704012 – 704082 of 706016 – 706086 kan 3 keer per 

kalenderjaar worden geattesteerd. 
     
    In het kader van elk nieuw akkoord kan de verstrekking 708013 - 708083 

1 enkele keer geattesteerd worden. Deze verstrekking is maximum twee 
keer per kalenderjaar attesteerbaar.

     
    Een verstrekking 710010 – 710080 kan 1 keer per kalenderjaar worden 

geattesteerd. 
     
    Geen enkel logopedisch bilan mag worden gecumuleerd met een 

individuele of collectieve behandelingszitting dezelfde dag verricht. 
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    Voor het logopedisch bilan wordt nooit een verzekeringstegemoetkoming 
verleend ingeval de rechthebbende tegelijkertijd een multidisciplinair bilan 
dat logopedie omvat ondergaat in een inrichting die met het RIZIV een 
overeenkomst voor functionele revalidatie heeft gesloten of een intensieve 
multidisciplinaire revalidatie volgt in een dergelijke inrichting. Deze laatste 
uitsluiting geldt niet voor de rechthebbenden bedoeld in § 2, b), 6°, 6.3; § 2, 
d) en § 2, e)." 

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 4.7.2013" (in werking 1.9.2013) 

    "Individuele logopedische behandelingszitting die ten minste 30 minuten 
duurt, hierna "individuele zitting van ten minste 30 minuten" genoemd:

     
    711314, 712316, 713311, 714313, 717312, 718314, 719316, 

721313, 729315, 723310, 724312, 725314, 726316, 727311, 
728313, 733316,   

       
    of  
      
    711336, 712331, 713333, 714335, 717334, 718336, 719331, 

721335, 729330, 723332, 724334, 725336, 726331, 727333, 
728335, 733331,   

       
    of  
      
    711351, 712353, 713355, 714350, 717356, 718351, 719353, 

721350, 723354, 724356, 725351, 726353, 727355, 733353,   
       
    of  
      
    711373, 712375, 713370, 714372, 717371, 718373, 719375, 

721372, 729374, 723376, 724371, 725373, 726375, 727370, 
728372, 733375,   

       
    of  
      
    711384, 712386, 713381, 714383, 717382, 718384, 719386, 

721383, 729385, 723380, 724382, 725384, 726386, 727381, 
728383, 733386 R 17,5 "

       
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)    
    "of    
        
    724415, 724430, 724485 R 17,5 "
       
       
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 4.7.2013" (in werking 1.9.2013) 

    "Individuele logopedische behandelingszitting die ten minste 60 minuten 
duurt, hierna "individuele zitting van ten minste 60 minuten" genoemd: 

     
    712611, 714615, 711616, 733611  
      
    of  
      
    712633, 714630, 711631, 733633  
      
    of  
      
    712670, 714674, 711675, 733670  
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    of  
      
    712681, 714685, 711686, 733681 R 35 "
      
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "Collectieve logopedische behandelingszitting die ten minste 60 minuten 

duurt, bestemd voor maximum vier rechthebbenden, hierna "collectieve 
zitting van ten minste 60 minuten" genoemd: 

     
    712412, 718410, 723413, 725410  
      
    of  
      
    712471, 718476, 723472, 725476  
      
    of  
      
    712482, 718480, 723483, 725480  
      
    per zitting en per rechthebbende  R 9 "
       
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
    "Individuele zitting van ouderbegeleiding die ten minste 60 minuten duurt, 

in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt  
     
    711012, 711115, 711211, 712014, 712110, 712213 R 35
     
    Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, 

per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in het kabinet 
van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt  

     
    713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 R 17,5
       
    per zitting en per rechthebbende;
      
    Ouderbegeleiding bestaat uit het aanleren aan personen die belast zijn met 

de opvoeding van het kind, hierna "ouderparen" genoemd (met uitsluiting 
van het onderwijzend personeel), van specifieke strategieën betreffende 
doelgerichte interventies voor het ondersteunen en het efficiënter maken 
van de logopedische behandeling van het kind"

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)  
    "§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 3 mag de 

verzekeringstegemoetkoming worden verleend voor zover de behandeling 
kan bijdragen tot een verbetering van de stoornissen:" 

       
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 4.7.2013" (in werking 1.9.2013)
    "a) aan de rechthebbende die mondelinge taal- en/of spraakstoornissen 

heeft, die een handicap zijn bij het voortzetten:" 
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)   
    "1° van een beroep waardoor hij ofwel aan de sociale zekerheid van de 

werknemers ofwel aan het sociaal statuut van de zelfstandigen 
onderworpen wordt; de werkzoekenden zijn gelijkgesteld met die categorie 
van rechthebbenden;
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    2° van een omscholing die door het College van geneesheren-directeurs is 
toegestaan;"

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012)
    "3° van een leerovereenkomst die werd erkend overeenkomstig de 

voorwaarden bepaald bij de reglementering betreffende de voortdurende 
vorming van de middenstand;"

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)   
"  711314  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  711336  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  711351  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  711395  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013) 
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  711373  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   711384 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
    b) aan de rechthebbende die één van de volgende taal- en/of 

spraakstoornissen heeft:
     
    1° afasie: 
     
  712316  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  712331  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  712353  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  712390  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  712375  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   712386 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
  712611  Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kabinet van de

logopedist
     
  712633  Individuele zitting van ten minste 60 minuten ten huize van de 

rechthebbende "
     
  712692  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
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    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  712670  Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   712681 Individuele zitting van ten minste 60 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
  712412  Collectieve zitting van ten minste 60 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  712471  Collectieve zitting van ten minste 60 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   712482 Collectieve zitting van ten minste 60 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012) 
    "2° stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling 

aangetoond door een taaltest waarvan het resultaat lager is dan of gelijk is 
aan het 3de percentile, waarbij er geen intelligentiestoornis is (totaal IQ 86 
of meer, gemeten met een individuele test) en geen ernstige 
gehoorstoornis (het gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor 
niet meer dan 40 dB HL). Deze taaltests en deze IQ-tests dienen voor te 
komen op een door de Commissie voor de overeenkomsten goedgekeurde 
limitatieve lijst:"

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  713311  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  713333  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  713355  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  713392  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  713370  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   713381 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
     
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)
"  711012  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten duurt, 

in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
      
  713016  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, 

per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in het kabinet 
van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt "
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    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012) + 
"K.B. 4.7.2013" (in werking 1.9.2013) + "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017) 

    "3° Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie, bij kinderen tot en met 
de dag vóór de 15de verjaardag, die minstens 6 maanden lager onderwijs 
hebben genoten, verplicht bewezen door de volgende kenmerken die allen 
moeten worden beschreven in het bilan:  

      
    - een achterstand in de prestaties aangetoond door tests op het gebied van 

lezen en/of schriftelijke expressie en/of rekenen die 2 scores geven kleiner 
of gelijk aan percentiel 16 of kleiner of gelijk aan minstens een 
standaardafwijking. De tests moeten overeenkomen met het leerjaar 
waarin de rechthebbende zit en voorkomen op een door de 
Overeenkomstencommissie goedgekeurde limitatieve lijst.  

    - een hardnekkigheid van de stoornissen.
      
    Bovendien moet over de volgende kenmerken gerapporteerd worden in het 

bilan:  
      
    - het niveau van nauwkeurigheid en/of snelheid (=automatiseren)  
    - de fonologische ontwikkeling (enkel voor dyslexie en dysorthografie)
    - compensatiegedragingen, negatieve attitude, verhoogde inspanning"  
     
"    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
  714313  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  714335  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  714350  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  714394  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  714372  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   714383 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
  714615  Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  714630  Individuele zitting van ten minste 60 minuten ten huize van de 

rechthebbende "
     
  714696  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  714674  Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   714685 Individuele zitting van ten minste 60 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
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    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
"  711115  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten duurt, 

in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
     
  713112  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, 

per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in het kabinet 
van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt "

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
    "4° stoornissen ten gevolge van gespleten lippen, gespleten gehemelte of 

gespleten tandkassen:
     
  717312  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  717334  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  717356  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  717393  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  717371  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   717382 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
    5° verworven stoornissen ten gevolge van een radiotherapeutische of 

chirurgische behandeling (hoofd en hals):
     
  718314  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  718336  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  718351  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  718395  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  718373  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   718384 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
  718410  Collectieve zitting van ten minste 60 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  718476  Collectieve zitting van ten minste 60 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     



 LOGOPEDIE Art. 36 pag. 10 
officieuze coördinatie  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Versie in werking sinds 01/04/2017 

 

   718480 Collectieve zitting van ten minste 60 minuten voor een gehospitaliseerde 
rechthebbende

     
    6° verworven spraakstoornissen:
     
    6.1. traumatische of proliferatieve dysglossieën:
     
  719316  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  719331  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  719353  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  719390  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  719375  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   719386 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
    6.2. dysartrieën:
     
  721313  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  721335  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  721350  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  721394  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  721372  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   721383 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 5.8.2006" (in werking 1.10.2006)
    "6.3. chronische spraakstoornissen tengevolge neuromusculaire 

aandoeningen met inbegrip van spino-cerebellaire aandoeningen, 
tengevolge van de ziekte van Parkinson of van de ziekte van Huntington,
tengevolge demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel 
of tengevolge hersenverlamming (cerebral palsy) bij kinderen tot de leeftijd 
van 3 jaar:" 

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
"  729315  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
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  729330  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 
rechthebbende "

     
  729396  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  729374  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   729385 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
     
    "K.B. 5.8.2006" (in werking 1.10.2006)
    "6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in 

punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het 
stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de 
Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde 
limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het 
schriftelijk verslag van het bilan :" 

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
"  723310  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  723332  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  723354  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  723391  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  723376  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   723380 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
  711616  Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  711631  Individuele zitting van ten minste 60 minuten ten huize van de 

rechthebbende "
     
  711690  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  711675  Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   711686 Individuele zitting van ten minste 60 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
  723413  Collectieve zitting van ten minste 60 minuten in het kabinet van de 

logopedist
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  723472  Collectieve zitting van ten minste 60 minuten in het kader van een 
revalidatie-overeenkomst

     
   723483 Collectieve zitting van ten minste 60 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
     
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
"  711211  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten duurt, 

in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
     
  713215  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, 

per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in het kabinet 
van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt "

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
    "6.5. veelvuldige functionele stoornissen in het raam van een interceptieve 

orthodontische behandeling:
     
  724312  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  724334  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  724356  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  724393  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  724371  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   724382 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende
     
    c) aan de rechthebbende die één van de volgende verworven 

stemstoornissen heeft:
     
    1° sequelen van laryngectomie:
     
  725314  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  725336  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  725351  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  725395  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  725373  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
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   725384 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 
rechthebbende

     
  725410  Collectieve zitting van ten minste 60 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  725476  Collectieve zitting van ten minste 60 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   725480 Collectieve zitting van ten minste 60 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 4.7.2013" (in werking 1.9.2013)
    "2° dysfunctie van de larynx en/of stemplooien aangetoond op basis van :  
    (a) laryngoscopie en stroboscopie, 
    (b) en perceptuele gegevens, akoestische en aerodynamische metingen met 

tests en criteria opgenomen in de door de commissie goedgekeurde lijst van 
tests voor stemstoornissen 

    (c) en metingen van de impact van de stemproblemen op de levenskwaliteit 
van de patiënt met tests en criteria opgenomen in de goedgekeurde lijst van 
tests en proeven voor stemstoornissen:" 

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  726316  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  726331  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  726353  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  726390  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  726375  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   726386 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
     
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
"  712014  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten duurt, 

in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
     
  714011  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, 

per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in het kabinet 
van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt "

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "d) aan de rechthebbende met gehoorstoornissen die een gemiddeld 

gehoorverlies heeft van minstens 40 dB HL aan het beste oor:" 
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    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
    "Deze patiënten moeten een programma van revalidatie dat logopedie 

omvat volgen of gevolgd hebben in een met het Verzekeringscomité van 
de Dienst voor Geneeskundige Verzorging geconventioneerd 
revalidatiecentrum, gespecialiseerd in de integrale tenlasteneming van 
patiënten met deze aandoeningen.

     
  727311  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  727333  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende
     
  727355  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende "
     
  727392  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  727370  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   727381 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
     
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
"  712110  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten duurt, 

in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
     
  714114  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, 

per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in het kabinet 
van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt "

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
    "e) aan de rechthebbende met dysfagie die zijn nutritie of hydratatie per os 

bedreigt of met een risico op aspiratie:
     
  728313  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist
     
  728335  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende "
     
  728394  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) 
"  728372  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst
     
   728383 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
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    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012)
    "f) aan de rechthebbende met dysfasie, dit wil zeggen ernstige expressieve 

en/of receptieve taalstoornissen die hardnekkig blijven voortduren na de 
vijfde verjaardag en die ernstig interfereren met de sociale communicatie 
en/of dagelijkse activiteiten waarbij mondeling taalgebruik komt kijken, in 
afwezigheid van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, een gehoorstoornis 
(het gemiddelde gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan 
40 dB HL), een intelligentiestoornis (performantieel of non-verbaal IQ of 
OQ (ontwikkelingsquotiënt) van 86 of meer, gemeten met een individuele 
test voorkomende op een door de Commissie voor de overeenkomsten met 
de logopedisten goedgekeurde limitatieve lijst." 

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "De stoornis moet worden aangetoond door middel van individueel 

afgenomen genormeerde tests waarvoor de resultaten voor minstens één 
aspect (expressief of receptief) in minstens drie domeinen (fonologie 
(inclusief de metafonologie), woordenschat/semantiek, morfologie, 
syntaxis) kleiner of gelijk zijn aan twee standaardafwijkingen onder het 
gemiddelde." 

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012)
    "Deze tests moeten voorkomen op een door de Commissie voor de 

overeenkomsten met de logopedisten goedgekeurde limitatieve lijst." 
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
"  733316  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist 
     
  733331  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende 
     
  733353  Individuele zitting van ten minste 30 minuten op de school van de 

rechthebbende met een maximum van 5 per kalendermaand. Zittingen op 
school zijn niet meer toegelaten na de periode van 2 jaar, bedoeld in § 5, 
derde lid,  p). "

     
  733390  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
"  733375  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst 
     
   733386 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende 
     
  733611  Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kabinet van de 

logopedist 
     
  733633  Individuele zitting van ten minste 60 minuten ten huize van de 

rechthebbende "
     
  733692  Geschrapt door K.B. 4.7.2013 (in werking 1.9.2013)
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
"  733670  Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kader van een 

revalidatie-overeenkomst 
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   733681 Individuele zitting van ten minste 60 minuten voor een gehospitaliseerde 
rechthebbende "

     
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
"  712213  Individuele zitting van ouderbegeleiding, die ten minste 60 minuten duurt, 

in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 
     
  714210  Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, 

per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in het kabinet 
van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt 

     
    g) aan de rechthebbende met spraak-, slik- en taalstoornissen gerelateerd 

aan het Locked-in Syndroom (LIS).  
      
    De aanvraag moet vergezeld zijn van een getuigschrift van een geneesheer-

specialist in neurologie, neuropsychiatrie, pediatrische neurologie of 
neurochirurgie, die verklaart dat de patiënt lijdt aan het Locked-In Syndroom.

     
  724415  Individuele zitting van ten minste 30 minuten in het kabinet van de 

logopedist 
     
  724430  Individuele zitting van ten minste 30 minuten ten huize van de 

rechthebbende 
     
   724485 Individuele zitting van ten minste 30 minuten voor een gehospitaliseerde 

rechthebbende "
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
    "§ 3. Voor logopedische behandeling wordt nooit een 

verzekeringstegemoetkoming verleend ingeval de rechthebbende:" 
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 4.7.2013" (in werking 1.9.2013)
    "1° Bijzonder onderwijs volgt. Deze beperking geldt alleen voor logopedische 

behandelingen voorzien onder § 2, b), 2°, § 2, b), 3°, en § 2, f)" 
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
    "2° Behandeld en/of gehuisvest wordt in een door de 

gemeenschappen/gewesten erkende en gesubsidieerde instelling en waar 
de functie "logopedist" begrepen is in de erkenningsnormen; 

     
    3° Ter verpleging is opgenomen in een dienst die is erkend onder één van 

de kenletters G, T, A, Sp of K;
     
    4° Verblijft in een PVT, ROB of een RVT;"
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 4.7.2013" (in werking 1.9.2013)
    "5° Wordt gerevalideerd in een inrichting die met het RIZIV een 

overeenkomst heeft gesloten die met name de behandeling door een 
logopedist dekt. Deze uitsluiting geldt niet voor rechthebbenden met 
stoornissen omschreven in § 2, b), 6°, 6.3 en § 2, d)."

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
    "De verzekeringstegemoetkoming is eveneens uitgesloten in geval van 

logopedische behandeling van:
     



 LOGOPEDIE Art. 36 pag. 17 
officieuze coördinatie  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Versie in werking sinds 01/04/2017 

 

    - stoornissen ten gevolge van psychiatrische aandoeningen of emotionele 
toestanden, van relatieproblemen, van een verwaarloosd of gebrekkig 
schoolbezoek (bijvoorbeeld wegens ziekte), van het aanleren van een 
andere taal dan de moedertaal of van een veeltalige opvoeding; 

     
    - enkelvoudige stoornissen, zoals sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, 

kappacisme, broddelen, bradylalie;
     
    - stemstoornissen zoals acute functionele afonie of dysfonie, fonastenie, 

stemwisselingsstoornissen;"
     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012)
    "- stoornissen voorzien onder § 2, b), 2° en § 2, f) die volgt op een 

logopedische behandeling van dyslexie en/of dysorthografie en/of 
dyscalculie."

     
    "K.B. 10.11.2012" (in werking 1.1.2013)
    "§ 3bis. Geen enkele behandelingszitting van ten minste 60 minuten kan 

het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming in het kader van de 
verplichte ziekteverzekering wanneer zij verstrekt wordt aan 
rechthebbenden die de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt en dit 
voor elke stoornis bedoeld in dit artikel." 

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 26.7.2005" (in werking 1.8.2005) 
    "§ 4. 1° De aanvraag om tegemoetkoming, opgemaakt op een formulier 

waarvan het model is goedgekeurd door het Comité van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging, moet onverwijld door de rechthebbende 
worden ingediend bij de adviserend geneesheer van zijn 
verzekeringsinstelling. Dit formulier wordt bij iedere aanvraag om 
tegemoetkoming gebruikt. De tegemoetkoming wordt geweigerd voor elk 
bilan of voor iedere behandelingszitting verricht langer dan 60 
kalenderdagen vóór de datum waarop de aanvraag door de adviserend 
geneesheer is ontvangen."

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "De tegemoetkoming wordt eveneens geweigerd voor elke verstrekking 

701013 - 701083, verricht vóór het voorschrijven ervan of na het begin van 
de logopedische behandeling, evenals voor elke verstrekking 702015 -
702085, 704012 - 704082, 706016 - 706086, 710010 - 710080 uitgevoerd 
na het einde van de periode van logopedische behandeling waarop ze 
betrekking heeft."

     
    "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012) + "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)
    "2° Bij de aanvraag wordt een geneeskundig voorschrift gevoegd dat is 

opgemaakt door een in onderstaande tabel vermelde voorschrijver onder 
voorbehoud van de uitzonderingen die na deze tabel vermeld worden. 

     



 
 
 LOGOPEDIE Art. 36 pag. 18 
officieuze coördinatie  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Versie in werking sinds 01/04/2017 

VOORSCHRIJVERS VOOR DE EERSTE AANVRAAG VAN BEHANDELING 
 

 
 

 ORL Neurologie 
Neuro-

psychiatrie 
Psychiatrie 

Pediatrische 
neurologie  

Neuro-
chirurgie 

Inwend. 
Geneesk. 

Pediatrie Geriatrie 
Stoma- 
tologie 

Fysische 
geneesk. 

Heelkunde Huisarts 
Algemeen 
tandarts 

Tandarts spec. in 
de orthodontie 

§ 2 a) handicap 

voortzetten beroep 
JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 1° afasie JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA  NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 2° taalstoornissen JA JA JA JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 3° leerstoornissen JA JA JA JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 4° stoornissen tgv 

gespleten lippen 
JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 5° verworven 

stoornissen tgv 

radiotherapeutische of 

chirurgische behand. 

JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.1. dysglossieën JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.2. dysartrieën JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.3. chronische 

spraakstoornissen 
NEEN JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.4. stotteren JA JA JA JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 b) 6.5. myofunctionele 

therapieën 
JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN JA JA 

§ 2 c) 1° sequelen van 

laryngectomie 
JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 c) 2° dysfunctie van de 

larynx en/of stemplooien 
JA JA JA JA JA JA JA JA NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 d) gehoorstoornissen JA JA NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 e) dysfagie JA JA JA NEEN JA NEEN JA JA JA NEEN JA JA NEEN NEEN NEEN 

§ 2 f) dysfasie NEEN NEEN NEEN NEEN JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

§ 2 g) Locked-In 

Syndroom 
NEEN JA JA NEEN JA JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 
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    Evenwel:" 
     
    "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012)
    “- in geval van een stoornis bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.3, moet, als de 

etiologie M.S., neuromusculaire ziekten of hersenverlamming is, het 
voorschrift voor de logopedische behandelingszittingen worden 
opgemaakt in het kader van de activiteit van de voorschrijver in een met 
het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging 
geconventioneerd revalidatiecentrum, gespecialiseerd in de integrale 
tenlasteneming van patiënten met deze aandoeningen. 

     
    - in geval van een stoornis bedoeld onder § 2, d), dient de voorschrijver 

verbonden te zijn aan een met het Verzekeringscomité van de Dienst 
voor geneeskundige verzorging geconventioneerd revalidatiecentrum, 
gespecialiseerd in de integrale tenlasteneming van patiënten met deze 
aandoeningen. 

     
    - de huisarts mag een verlenging voorschrijven op basis van het 

evolutieverslag van de behandelende geneesheer-specialist of na 
overleg met deze laatste. De datum van dit overleg wordt geregistreerd in 
het medisch dossier van de patiënt. In geval van een stoornis bedoeld 
onder § 2, b), 1° (afasie) na een cerebrovasculair accident is dit 
evolutieverslag of overleg niet vereist. In geval van een stoornis bedoeld 
onder § 2, f) (dysfasie), mag de huisarts geen verlenging voorschrijven." 

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)

    "3° Voor de logopedische behandelingen waarin is voorzien onder § 2, b), 
2° en 3°, vermeldt het voorschrift in elk geval de aard en de omvang van 
de stoornis, alsook het aantal individuele behandelingszittingen van ten 
minste 30 minuten en de exacte duur van de gevraagde periode van 
tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering. Aan dit 
voorschrift wordt gehecht, in functie van de indicatie, een logopedisch 
verslag zoals vermeld in § 4, 5°. 

     
    Voor de logopedische behandelingen waarin is voorzien onder § 2, b), 6°, 

6.3, vermeldt het voorschrift in elke geval de etiologie en de aard en de 
omvang van de stoornissen alsook het aantal individuele 
behandelingszittingen van ten minste 30 minuten en de exacte duur van de 
gevraagde periode van tegemoetkoming in het kader van de verplichte 
ziekteverzekering. Aan dit voorschrift wordt gehecht, in functie van de 
indicatie, een logopedisch verslag zoals vermeld in § 4, 5°." 

     
    "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012)

    "Voor de logopedische behandelingen waarin is voorzien onder § 2, e), 
wordt bij het voorschrift altijd het resultaat gevoegd van een objectief 
onderzoek : een VFES (Video Fluoroscopic Evaluation of Swallowing) of 
een FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing). Evenwel, de 
dossiers van kinderen jonger dan drie jaar waarbij geen van beide 
onderzoeken kan uitgevoerd worden, worden voor beslissing aan de 
Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten voorgelegd." 
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    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)

    "4° Het voorschrift vermeldt steeds het aantal individuele 
behandelingszittingen van ten minste 30 minuten en de exacte duur van de 
gevraagde periode van tegemoetkoming in het kader van de verplichte 
ziekteverzekering. Omwille van therapeutische redenen kunnen (voor de 
stoornissen bedoeld onder § 2, b), 1°, 3° en 6°, 6.4 en § 2, f)) de 
individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten vervangen 
worden door individuele behandelingszittingen van ten minste 60 minuten, 
zonder dat het equivalent van individuele behandelingszittingen van ten 
minste 30 minuten zoals in § 5 vermeld overschreden wordt, tenzij de 
voorschrijver de individuele behandelingszittingen van ten minste 60 
minuten om medische redenen verbiedt. 

     
    5° Het aanvangsbilan dient te bevatten : 
     
    - de identificatiegegevens van de logopedist(e) die het aanvangsbilan 

verricht; 
     
    - de identificatiegegevens van de patiënt (naam en voornaam, geboorte-

datum, adres); 
     
    - de setting waar het bilan is afgenomen; 
     
    - de stoornis(sen) waarvoor behandeling wordt voorgesteld, benoemd 

volgens de in de nomenclatuur gebruikte terminologie; 
     
    - de beschrijving van de problematiek verduidelijkt met gegevens uit 

anamnese, onderzoeken, observaties; 
     
    - de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken met proeven, schalen, 

tests (uit de limitatieve lijst van test voor de stoornissen waarbij dit is 
vereist) met vermelding van de testuitslagen (ruwe scores), de normatieve 
interpretatie (standaarddeviatie, percentiel, achterstand, …) en de 
interpretatie van de bekomen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens; 

     
    - het besluit over het onderzoek ter verantwoording van de voorgestelde 

behandeling; 
     
    - een voorstel van behandeling met vermelding van de kenmerken van 

inhoud, het behandelingsplan, de begindatum, de frequentie, de duur en 
de plaats van behandeling; 

     
    Het bilan dient opgemaakt te worden volgens de richtlijnen opgesteld door 

de Overeenkomstencommissie. 
     
    6° Het evolutiebilan dient te bevatten : 
     
    - de identificatiegegevens van de logopedist(e) die het evolutiebilan 

verricht; 
     
    - de identificatiegegevens van de patiënt (naam en voornaam, geboorte-

datum, adres); 
     
    - de setting waar het bilan is afgenomen; 
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    - de stoornis(sen) waarvoor een verlenging van de behandeling wordt 
voorgesteld, benoemd volgens de in de nomenclatuur gebruikte 
terminologie;  

     
    - de beschrijving van de uitgevoerde behandeling, met vermelding van het 

aantal behandelingszittingen, kenmerken van de klinische evolutie en van 
de na behandeling nog onopgeloste problematiek; 

     
    - de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken gericht op de niet 

opgeloste problematiek met proeven, schalen, tests (uit de limitatieve lijst 
van test voor de stoornissen waarbij dit is vereist) met vermelding van de 
testuitslagen (ruwe scores), de normatieve interpretatie (standaarddeviatie, 
percentiel, achterstand, … ) en de interpretatie van de bekomen 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens in termen van evolutie; 

     
    - het besluit over dit onderzoek met de indicatie voor het verderzetten van 

een behandeling; 
     
    - een voorstel van behandeling met vermelding van de kenmerken van 

inhoud, het behandelingsplan, de begindatum, de frequentie, de duur en 
de plaats van behandeling." 

     
    "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
    "7° Het bilan in het kader van herval dient te bevatten:  
      
    - de identificatiegegevens van de logopedist(e) die het hervalbilan verricht;  
      
    - de identificatiegegevens van de patiënt (naam en voornaam, 

geboortedatum, adres);  
      
    - de setting waar het bilan is afgenomen;  
      
    - de stoornis(sen) waarvoor een herval vastgesteld werd, benoemd 

volgens de in de nomenclatuur gebruikte terminologie;  
      
    - de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken met proeven, schalen, 

tests (uit de limitatieve lijst van tests voor de stoornissen waarbij dit is 
vereist) met vermelding van de testuitslagen (ruwe scores), de normatieve 
interpretatie (standaarddeviatie, percentiel,...) en de interpretatie van de 
bekomen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens;  

      
    - het besluit over dit onderzoek met de indicatie voor het hervatten van een 

behandeling;  
      
    - een voorstel van behandeling met vermelding van de kenmerken van 

inhoud, het behandelingsplan, de begindatum, de frequentie, de duur en 
de plaats van behandeling."  

     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)
    "§ 5.  
    Het akkoord mag slechts gelden voor een behandeling van maximum 1 

jaar.  
     
    Dat akkoord mag voor dezelfde stoornis worden vernieuwd voor een totale 

ononderbroken periode van de behandeling van maximum 2 jaren vanaf 
het begin van de door de verzekeringsinstellingen terugbetaalde 
behandeling.  
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    Evenwel:  
      
    a) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, a) kunnen, gespreid over 

de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden voor 
maximum 55 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten;  

     
    b) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 1°, mag de behandeling 

worden verlengd na de voormelde ononderbroken periode van 2 jaar, tot
een totale ononderbroken periode van maximum 4 jaar vanaf het begin van 
de door de verzekeringsinstellingen terugbetaalde behandeling.  

      
    De behandeling moet beginnen binnen zes maanden volgend op het begin 

van de aandoening.  
      
    Gespreid over de totale ononderbroken periode van maximum 4 jaar 

kunnen akkoorden gegeven worden voor maximum 288 individuele 
behandelingszittingen van ten minste 30 minuten;  

      
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het einde 

van die totale ononderbroken periode van maximum 4 jaar, mag een nieuw 
akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan bevat, gegeven 
worden voor een totale ononderbroken periode van maximum 1 jaar en 
voor maximum 86 zittingen.  

      
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale duur van 

de behandeling, het maximum van 288 zittingen overschrijden.  
     
    c) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 2°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 190 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten;  

      
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het einde 

van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag een nieuw 
akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan bevat, gegeven 
worden voor een totale ononderbroken periode van maximum 1 jaar en 
voor maximum 57 zittingen.  

      
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale duur van 

de behandeling, het maximum van 190 zittingen overschrijden.  
      
    Geen akkoord mag gegeven worden voor de behandeling van herval 

indien de rechthebbende ondertussen een akkoord voor § 2, b, 3° of § 2, f) 
heeft gekregen.  

      
    d) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 3°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 140 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten;  

      
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het einde 

van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag een nieuw 
akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan bevat, gegeven 
worden voor een totale ononderbroken periode van maximum 1 jaar en 
voor maximum 42 zittingen.  

      
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale duur van 

de behandeling, het maximum van 140 zittingen overschrijden.  
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    e) Voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 4°, tussen 0 en ten volle 
2 jaar kan één enkel akkoord gegeven worden voor een periode die loopt 
tot en met de dag vóór de derde verjaardag.  

      
    Over deze periode kunnen maximum 30 individuele zittingen van ten 

minste 30 minuten aangevraagd worden.  
      
    Voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 4°, tussen 3 en ten volle 

19 jaar kunnen 8 akkoorden van ieder maximum 1 jaar gegeven worden.  
      
    Deze akkoorden worden gegeven in functie van de therapeutische 

noodwendigheden en hoeven niet op elkaar aan te sluiten.  
      
    Voor ieder akkoord kunnen maximum 75 individuele zittingen van ten 

minste 30 minuten aangevraagd worden.  
      
    De zittingen die over de periode van een gegeven akkoord niet worden 

opgebruikt kunnen niet overgedragen worden naar een andere periode.  
      
    Voor de aanvang van iedere nieuwe door de verzekering ten laste 

genomen periode dient een evolutiebilan te worden opgemaakt;  
      
    f) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 5°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 55 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten;  

      
    g) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.1, kunnen, 

gespreid over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven 
worden voor maximum 149 individuele behandelingszittingen van ten 
minste 30 minuten;  

      
    h) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.2, kunnen, 

gespreid over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven 
worden voor maximum 176 individuele behandelingszittingen van ten 
minste 30 minuten;  

      
    i) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.3, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 520 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten.  

      
    Voor deze rechthebbenden mag de behandeling worden verlengd na de 

voormelde ononderbroken periode van 2 jaar telkens wanneer uitgemaakt 
wordt dat een nieuwe logopedische behandeling de dysartrie of haar 
gevolgen op het vlak van de communicatie significant kan verbeteren.  

      
    Per jaar van verlenging kan een akkoord gegeven worden voor maximum 

260 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten;  
      
    j) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.4, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 128 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten;  
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    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het einde 
van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag een nieuw 
akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan bevat, gegeven 
worden voor een totale ononderbroken periode van maximum 1 jaar en 
voor maximum 38 zittingen.  

      
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale duur van 

de behandeling, het maximum van 128 zittingen overschrijden.  
      
    k) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, b), 6°, 6.5, kan de 

eenmalige totale duur van de toegestane ononderbroken periode de 12 
maanden met maximum 20 verstrekkingen niet overschrijden;  

      
    l) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, c), 1°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 90 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten; "  

      
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 4.7.2013" (in werking 1.9.2013) + 

"K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)  
    "m) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, c), 2°, kunnen, gespreid 

over de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden 
voor maximum 80 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten.  

      
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het einde 

van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag een nieuw 
akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan bevat, gegeven 
worden voor een totale ononderbroken periode van maximum één jaar en 
voor maximum 24 zittingen.  

      
    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale duur van 

de behandeling, het maximum van 80 zittingen overschrijden.  
      
    n) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, d), kunnen, gespreid over 

de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden voor 
maximum 520 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 
minuten.  

      
    Voor deze rechthebbenden mag de behandeling worden verlengd na de 

voormelde ononderbroken periode van 2 jaar voor zover het voorschrift 
uitgaat van de geneesheer-specialist in de revalidatie verbonden aan een 
met het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging 
geconventioneerd revalidatiecentrum gespecialiseerd in de integrale 
tenlasteneming van deze patiënten.  

      
    Per jaar van verlenging kan een akkoord gegeven worden voor maximum 

260 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten;  
      
    o) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, e), kunnen, gespreid over 

de ononderbroken periode van 2 jaar, akkoorden gegeven worden voor 
maximum 65 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten;  

      
    In geval van herval, minimum 6 maanden en maximum 2 jaar na het einde 

van die totale ononderbroken periode van maximum 2 jaar, mag een nieuw 
akkoord op basis van een aanvraag die een hervalbilan bevat, gegeven 
worden voor een totale ononderbroken periode van maximum één jaar en 
voor maximum 20 zittingen.  
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    Het totale aantal zittingen van 30 minuten mag nooit, op de totale duur van 
de behandeling, het maximum van 65 zittingen overschrijden.  

      
    p) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, f), kunnen eerst akkoorden 

gegeven worden voor maximaal 384 individuele behandelingszittingen van 
ten minste 30 minuten, verspreid over een ononderbroken periode van 2 
jaar.  

      
    Na deze periode kan de behandeling worden verlengd tot de leeftijd van 

ten volle 17 jaar op voorwaarde echter dat de rechthebbende het gewone 
onderwijs volgt.  

      
    Gedurende deze periode mag een akkoord gegeven worden voor 

maximum 96 individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten 
per jaar.  

      
    q) voor de rechthebbenden bedoeld onder § 2, g), kan eerst een akkoord 

gegeven worden voor maximaal 150 individuele behandelingszittingen van 
ten minste 30 minuten, over een ononderbroken periode van één jaar.  

      
    De behandeling mag worden verlengd na de voormelde ononderbroken 

periode van één jaar, levenslang.  
      
    Bij elke nieuwe aanvraag kunnen per jaar maximum 100 individuele 

behandelingszittingen van ten minste 30 minuten gegeven worden.  
      
    r) De verstrekkingen 711012, 711115, 711211, 712014, 712110, 712213 

(individuele zitting ouderbegeleiding 60 min) en de verstrekkingen 713016, 
713112, 713215, 714011, 714114, 714210 (collectieve zitting 
ouderbegeleiding), mogen in totaal maximaal 10 keer aangerekend worden 
per stoornis per kind, verspreid over de duur van de behandeling.  

      
    Het maximum aantal behandelingszittingen van de logopedische stoornis, 

voorzien in § 5 van dit artikel dient te worden verminderd met het aantal 
zittingen ouderbegeleiding die aangerekend werden.  

      
    Een individuele zitting van ouderbegeleiding moet hierbij beschouwd 

worden als 2 individuele behandelingszittingen van 30 minuten. Een 
collectieve zitting van ouderbegeleiding moet, hierbij, beschouwd worden 
als een individuele behandelingszitting van 30 minuten.  

      
    De hierboven vermelde maximum aantallen van individuele 

behandelingszittingen van ten minste 30 minuten dienen te worden 
verminderd met het aantal keren dat de verstrekking 701013 - 701083 
werd geattesteerd.  

      
    De maximum aantallen van individuele behandelingszittingen van ten 

minste 30 minuten in geval van herval dienen te worden verminderd met 2 
zittingen indien de verstrekking 704115 - 704126 werd geattesteerd."  

      
    "K.B. 6.6.2012" (in werking 1.8.2012)
    "§ 6. Het eventueel akkoord voor de voortzetting van de behandeling door 

een logopedist is afhankelijk van het voorafgaand voorleggen van een nieuw 
geneeskundig voorschrift dat is opgemaakt door een in § 4, 2°, bedoelde 
voorschrijver, op basis van een logopedisch evolutiebilan." 
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    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 26.7.2005" (in werking 1.8.2005) 
    "Het akkoord voor de voortzetting van de behandeling wordt geweigerd 

voor de behandelingszittingen uitgevoerd langer dan 60 kalenderdagen 
voor de datum waarop de aanvraag om verlenging door de adviserend 
geneesheer is ontvangen."

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003) + "K.B. 14.2.2017" (in werking 1.4.2017)
    "§ 7. Er wordt slechts één individuele of collectieve behandelingszitting per 

dag terugbetaald met uitzondering van de zittingen ouderbegeleiding, die 
voor eenzelfde patiënt geattesteerd kunnen worden op dezelfde dag als 
een behandelingszitting."

     
    "K.B. 26.7.2005" (in werking 1.8.2005)
    "Iedere geattesteerde verstrekking betreffende een individuele zitting van 

ten minste 60 minuten stemt overeen met twee geattesteerde 
verstrekkingen betreffende een individuele zitting van ten minste 30 
minuten." 

     
    "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.6.2003)
    "§ 8. De bilans en de logopedische behandelingen worden slechts vergoed 

voor zover ze worden gegeven door een verstrekker:
     
    a) die erkend is door de Erkenningsraad voor logopedisten die hem een 

erkenningsnummer toekent.
     
    De Erkenningsraad maakt de lijst op van de logopedisten aan wie hij een 

erkenningsnummer toewijst."
     
    "K.B. 19.2.2008" (in werking 1.4.2008)
    "b) die, voor de in dit hoofdstuk vermelde verstrekkingen, de bepalingen 

naleeft betreffende het bewaren van de gegevens, bepaald door de Koning 
in uitvoering van artikel 3 van de wet van 7 december 2005 tot opheffing 
van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994." 

     
    "K.B. 4.7.2013" (in werking 1.9.2013)
    "De terugbetaling van de in de nomenclatuur vermelde logopedische 

verstrekkingen is onderworpen aan de voorwaarde dat de logopedist zich
ertoe verbindt kwaliteitsvolle zorg te verlenen en de door de 
Overeenkomstencommissie goedgekeurde voorwaarden na te leven" 

     
 


