
Deze informatie wordt u 
aangeboden door uw logopedist 
met iPlus lidmaatschap van de 

Vlaamse Vereniging voor 
Logopedisten.

Informatie over de procedure van aanvraag voor 
tussenkomst van de ziekteverzekering.  
U aangeboden door de Vlaamse Vereniging voor 
Logopedisten

www.vvl.be

Aanvraag
voor tussenkomst logopedie

Stap 4: 
Het dossier voor het ziekenfonds.
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Twee voorschriften 
heb je al.  De 
logopedist zal nu 
het dossier 
opmaken voor het 
ziekenfonds.

De logopedist maakt 
het bilan op gericht aan 
de adviserende 
geneesheer van uw 
ziekenfonds.  

Er wordt ook een 
aanvraagformulier 
ingevuld en 
toegevoegd.

Dit aanvraagformulier 
dient te worden 
voorzien van de 
handtekening van de 
rechthebbende en van 
een kleefstrookje van 
het ziekenfonds.

Het volledig dossier 
voor aanvraag van 
tussenkomst bestaat 
uit: 
• het voorschrift voor 

logopedisch 
onderzoek

• het voorschrift voor 
logopedische therapie

• het rapport van de 
logopedist

• het aanvraagformulier 
met handtekening en 
kleefbriefje.

Dit dossier dient binnen 
de 60 dagen na de 
eerste datum van het  
logopedisch onderzoek 
te worden ingediend.

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
voorziet op haar website een deel met informatie 
voor belanghebbenden: patiënten en hun omgeving, 
dokters, zorgverstrekkers.

http://www.vvl.be
http://www.vvl.be


Stap 1: 
Een voorschrift voor het logopedisch 
onderzoek

Stap 2: 
Het logopedisch onderzoek en
rapport (bilan)

Stap 3: 
Het voorschrift voor logopedische 
behandeling

Als je een 
logopedisch 
onderzoek wil laten 
uitvoeren, moet je 
eerst een 
voorschrift hebben.

Een geneesheer-
specialist komt hiervoor 
in aanmerking, een 
huisarts niet. 

Het logopedisch 
onderzoek mag voor de 
meeste logopedische 
stoornissen 
voorgeschreven 
worden door een neus-
keel-oorspecialist, een 
neuroloog, een 
neuropsychiater, een 
psychiater, een

kinderneuroloog, een 
neurochirurg, een 
internist, een 
pediater, een 
stomatoloog. 

Er zijn echter 
uitzonderingen !  
Welke specialisatie in 
aanmerking komt kan 
je:

• vragen aan je 
ziekenfonds

• raadplegen op 
www.vvl.be
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Dan kan je een afspraak 
maken bij een logopedist.

De logopedist zal je 
vooraf informeren over 
het onderzoek.

Op basis van de 
onderzoeksresultaten 
maakt de logopedist een 
bilan op.  Dit wordt in een 
rapport neergeschreven.

Dit rapport wordt terug 
aan de geneesheer-
specialist voorgelegd.

Heb je een 
voorschrift van 
een geneesheer-
specialist voor 
een logopedisch 
onderzoek ?

Anders gezegd: na het 
logopedisch onderzoek 
ontvang je een rapport 
van de logopedist. 

Dan kan je een afspraak 
maken bij de geneesheer-
specialist die het 
voorschreef.   

Leg het ter rapport van de 
logopedist ter beoordeling 
voor aan de dokter.
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Heb je het onderzoek 
bij de logopedist achter 
de rug en heb  je het 
rapport voorgelegd aan 
de geneesheer-
specialist ? 

De geneesheer-specialist 
zal het rapport van de 
logopedist raadplegen.  

Indien blijkt dat er  
behandeling is 
aangewezen, kan de 
geneesheer-specialist het 
voorschrift opstellen voor 
de behandeling.

Dit voorschrift bevat de 
stoornis en het volume 
van behandeling meestal 
voor een jaar.

Ook hierop zijn 
uitzondering, bijvoorbeeld 
in het geval van 
logopedische 
behandeling in het kader 
van orthodontie.

Eens je het voorschrift 
voor behandeling hebt,
kan de logopedische 
behandeling starten en 
kan het dossier voor het 
ziekenfonds worden 
opgemaakt.

Contacteer dan de 
logopedist voor een 
afspraak voor therapie.

uw logopediste is  iPluslid van VVL

http://www.vvl.be
http://www.vvl.be

