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1. Stoornissen waarvoor een tegemoetkoming via de (ziekte)verzekering mogelijk is
•
•
•
•
•
•

AFASIE (taalstoornis als gevolg van een hersenletsel)
VERWORVEN SPRAAKSTOORNISSEN (als gevolg van een hersenletsel of ingreep)
CHRONISCHE SPRAAKSTOORNISSEN (ten gevolge van aandoeningen van de spieren of het zenuwstelsel)
STOTTEREN
STEMSTOORNISSEN (door een slechte werking van het strottenhoofd/stemplooien)
SLIKSTOORNISSEN (die de voeding- en vochtinname belemmeren of een risico vormen voor aspiratie)

2. Hoe wordt de tegemoetkoming geregeld?
2.1. Opmerking vooraf
Deze regeling geldt niet voor Woonzorgcentra

2.2. Wijze van tegemoetkoming
•

•
•

In het ziekenhuis
o De kost voor logopedie is vervat in de verpleegdagprijs 1 op de volgende afdelingen:
G = dienst geriatrie; Sp = dienst voor chronische aandoeningen en PAAZ = psychiatrische
afdeling, Dagziekenhuis geriatrie
o Op de overige afdelingen wordt logopedie verrekend via de ‘nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen’.
Bij de logopedist in de praktijk
Via de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’.
Bij u aan huis
o Via de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’.
o De extra kost voor huisbezoek wordt niet vergoed door de mutualiteit

3. Hoe verloopt de aanvraag voor tegemoetkoming?
De aanvraag voor tegemoetkoming via de mutualiteit verloopt in verschillende stappen.
1. De arts-specialist schrijft een attest voor het opmaken van een ‘logopedisch bilan’
2. De logopedist maakt na de onderzoeken een schriftelijk verslag voor de arts
3. De arts maakt op basis van het logopedisch verslag een voorschrift voor de logopedische behandeling
4. De patiënt of zijn vertegenwoordiger ondertekent het formulier ‘aanvraag tegemoetkoming’
5. De aanvraagbundel wordt aan de adviserend geneesheer bezorgd
6. Van de mutualiteit ontvangt u een goedkeuring of weigering
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Forfaitair bedrag dat een deel van de kosten voor verblijf en de verzorging in een ziekenhuis dekt.
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4. Externe bronnen
Informatie over tegemoetkomingen bij logopedische stoornissen kan u ook hier nog vinden:
• Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

http://www.vvl.be
•

RijksInstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering RIZIV

http://www.riziv.be

Imeldaziekenhuis
http://www.imelda.be
Imeldalaan 9
2820 Bonheiden
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onthaal & info:
015 50 50 11




015 50 64 06
logopedie@imelda.be
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