
De HZIV, een andere mutualiteit!

Logopedie

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverze-
kering  is een openbare instelling van sociale zeker-
heid. Wij bieden de verplichte ziekteverzekering voor  
geneeskundige verzorging en uitkeringen aan, net  
zoals alle ziekenfondsen:

 Â Een terugbetaling van kosten voor geneeskun-
dige verstrekkingen, ook bij ziekenhuisopname.

 Â Een uitkering bij loonverlies (ouderschap, ziekte 
of invaliditeit).

Het openbare statuut van de HZIV garandeert dat      
iedereen een beroep kan doen op onze diensten, 
ongeacht uw medisch, economisch, cultureel of filoso-
fisch profiel.

Kortom, de HZIV is een andere mutualiteit!

Bezoek onze website: www.hziv.be

U kunt er alle openingsuren van onze regionale kan-
toren vinden.  

Leden kunnen een aantal zaken online afhandelen. 
Onze brochures en alle edities van ons ledenblad 
HZIV-info zijn er voor iedereen gratis beschikbaar.
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Wie zijn wij?

De HZIV op internet



Logopedie wordt momenteel vergoed voor taal- en spraakstoornissen die optreden 
bij het leren van de taal en het leerproces, bij stemproblemen en gehoorstoornis-
sen. Zowel kinderen als volwassenen en bejaarden hebben recht op de 
terugbetaling.

Type zitting U betaalt Wij betalen terug
Gewone  

verzekerde
Verhoogde  

tegemoetkoming
Logopedist is  

geconventioneerd?
JA NEE JA/NEE

Individuele 
zitting van 30 
minuten

23,25 EUR 17,75 EUR 13,32 EUR 21,25 EUR

Individuele 
zitting van 60 
minuten

46,75 EUR 35,75 EUR 26,82 EUR 42,25 EUR

Evolutiebilan 45,25 EUR 34,25 EUR 25,69 EUR 40,75 EUR
Aanvangsbilan 31,75 EUR 24,25 EUR 18,19 EUR 28,75 EUR

Tarieven geldig in 2018

1. Consulteer een geneesheer-specialist in neus-, keel- en ooraandoeningen, 
pediatrie of interne geneeskunde en vraag hem om een medisch voorschrift voor 
een behandeling voor logopedie. 

2. Ga daarna langs bij de logopedist. Vraag hem/haar het aanvraagformulier 
(“bijlage 1” genoemd) op te stellen. Dit formulier moet door u of uw wettelijk verte-
genwoordiger ondertekend worden. U heeft ook een logopedisch aanvangsbi-
lan of verslag van uw logopedist nodig. 

Hoeveel krijgt u terugbetaald?

Opgelet: om recht te hebben op de terugbetaling van de zittingen moet de behan-
deling binnen de 60 dagen na het opstellen van het bilan gestart worden.

3. Neem contact op met de adviserend geneesheer van uw HZIV-kantoor. Bezorg 
hem maximum 30 dagen na de eerste behandeling het medisch voorschrift, het aan-
vraagformulier en het logopedisch bilan.

4. De adviserend geneesheer zal u zijn beslissing overmaken.

Sinds 1 april 2017 is er een vermindering van het aantal vergoedbare zittingen bij de 
eerste aanvragen en een toevoeging van een nieuwe aandoening (“ G - Locked-in 
syndroom).

Uw adviserend geneesheer geeft zijn toestemming voor een periode van maximum 
12 maanden. Deze toestemming kan slechts één keer verlengd worden. Na een be-
handeling van 24 maanden (2 jaar) is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Er zijn ook nog enkele uitzonderingen op deze regel. Contacteer uw HZIV-kantoor.

De logopediebehandeling bestaat uit zittingen van 30 tot 60 mi-
nuten (afasie, stotteren, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie). Er 
mag max. 1 zitting per behandeling per dag zijn. Zittingen kunnen 
gebeuren op verschillende plaatsen, zoals op school, thuis of in 
het ziekenhuis. Het kan zowel om collectieve als om individuele zit-
tingen gaan. Sinds 15 oktober 2017 is de derde betalingsregeling 
verboden voor verstrekkingen verricht op school.

Opgelet: Kinderen onder de 10 jaar hebben geen recht meer op 
de terugbetaling van zittingen van 60 minuten. Ze hebben wel nog 
recht op de terugbetaling van de zitting van 30 minuten.

Voor logopedische zittingen wordt nu ook ouderbegeleiding terugbetaald. Maxi-
mum 10 zittingen voor ouderbegeleiding kunnen per kind per stoornis vergoed wor-
den. Voor de zittingen voor ouderbegeleiding is geen specifiek akkoord vereist. Het 
“basis”akkoord voor de betrokken stoornis volstaat.

Er is geen tenlasteneming van herval voor deze aandoeningen:  Afasie, Taalgebruik, 
Dyslexie, Dysorthografie, Dyscalculie, Stotteren, Stemstoornissen of Dysfagie. In ge-
val van herval, moet de tegemoetkomingsaanvraag een “hervalbilan” bevatten. 

Behandeling voor logopedie

Hoe lang wordt u terugbetaald?

Terugbetaling logopedie

Hoe verkrijgt u de terugbetaling?

*Om een verlenging te bekomen is naast een evolutiebilan waaruit de noodzaak van een verlenging blijkt 
ook een voorschrift van de geneesheer-specialist of de huisarts nodig.


