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In 2023 hebben wij een contract met de volgende zorgverzekeraars: 
Bent u bij één van deze verzekeringsmaatschappijen verzekerd? Dan wordt uw behandeling 100% vergoed en 
wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekering gestuurd.   

Verzekeringsmaatschappij 
Achmea Zorgverzekeringen 
Zilveren Kruis  
- ZieZo 
- Aon Vitaal 
- Aon Asia 
- ProLife 
Interpolis 
FBTO 
De Friesland (inclusief Kiemer) 
Menzis Zorgverzekeraar 
Menzis 
- HEMA 
- VinkVink 
AnderZorg 
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid 
- AZVZ 
- ZEM (zorgvz voor flexmigranten) 

 
 
 
 

 
In 2023 hebben wij géén contract met de onderstaande zorgverzekeraars. Bij onderstaande zorgverzekeraars 
en polissen wordt uw behandeling in principe wél 100% vergoed. Dit is afhankelijk van uw polis. Vraag bij uw 
zorgverzekering na welk bedrag u vergoed krijgt. Kijk dus goed welke polis u heeft! In sommige gevallen moet u 
zelf de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar en betaalt u, na uitbetaling door de zorgverzekeraar, de factuur 
uit aan ons.  
 

Verzekeringsmaatschappij en polis  Verzekeringsmaatschappij en polis 
Aevitae, inclusief EUCARE 
- Aevitae Restitutie (restitutie) 
- Aevitae Bewust Verzekerd Restitutie 
(restitutie) 
- Care4Life Bewust Verzekerd Restitutie 
(restitutie) 

  VGZ 
- VGZ Eigen Keuze (restitutie) 
- IZZ (combinatie) 
IZA 
- IZA Eigen Keuze (combinatie) 
Univé 
- Univé Zorg Vrij (restitutie) 
UMC 
- UMC Eigen Keuze (combinatie) 
ZEKUR 
- Gewoon ZEKUR Vrij (combinatie) 
United Consumers 
- United Consumers Eigen Keuze 
(combinatie) 

CZ 
- OHRA (restitutie) 
- Nationale Nederlanden Zorg Vrij 
(combinatie) 
- CZ Zorgkeuzepolis (restitutie) 
- IZZ Zorgkeuzepolis (restitutie) 

 

DSW 
- StadHolland (restitutie) 

 

a.s.r. 
- a.s.r. Eigen Keuze (combinatie) 

 ONVZ 
- ONVZ (combinatie) 
- VvAA (combinatie) 

 

Eigen risico: Bent u 18 jaar of ouder, houdt u dan bovendien rekening met uw eigen risico. In 2023 betaalt u 
altijd de eerste € 385,- die u maakt aan zorgkosten zelf (dit kan logopedie, ziekenhuis, apotheek e.d. zijn). 
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Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij in 2023 geen contract. Bij onderstaande polissen wordt uw 
behandeling gedeeltelijk vergoed. Bent u verzekerd bij één van onderstaande zorgverzekeraars én heeft u de 
genoemde polis, dan moet u een deel van de behandeling bijbetalen. Dit wordt een eigen bijdrage genoemd. In 
onderstaande tabel zijn de percentages of bedragen opgenomen, die door uw verzekering vergoed worden, 
van een door hen bepaald tarief. De hoogte van die tarieven en van de eigen bijdrage is op dit moment nog 
niet van elke zorgverzekeraar of polis bekend. We wachten nog op informatie van de zorgverzekeraars.  
Ons tarief hebben wij voor 2023 bepaald op € 47,00 voor een reguliere behandeling van 30 minuten (code 
4000). Voor de eerste afspraak (code 4061) en voor uursbehandelingen zoals bij stotteren (code 4301) rekenen 
wij € 94,00.   

De hoogte van de eigen bijdrage zal hierdoor vermoedelijk liggen tussen de 10 en 26 Euro per reguliere 
behandeling van 30 minuten. Vraag bij uw zorgverzekering na welk bedrag u vergoed krijgt. Het verschil tussen 
ons tarief en het bedrag dat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar is uw eigen bijdrage per behandeling. 

Rekenvoorbeeld: Stel u heeft CZ Zorgbewustpolis. Uw verzekering vergoedt voor elke behandeling van 30 
minuten € 26,11. Ons tarief voor deze behandeling is € 47,00. Uw eigen bijdrage is dan per behandeling  
€ 47,00 – € 26,11 = € 20,89. 

Verzekeringsmaatschappij en polis Vergoedingspercentage  
van het gem. gecontracteerde tarief 

Aevitae, inclusief EUCARE 
- Natura Select 
- Natura 
- Aevitae Bewust Verzekerd Natura 
Care4Life  
- Bewust Verzekerd Natura 

 
70% 
80%  
75% 
 
75%  

a.s.r. 
- a.s.r. Ruime Keuze (natura) 
- DitZo Vrije keuze (combinatie) 
- DitZo Goede Keuze (natura) 

 
85%  
100% (= € 36,30) 
75% (= € 27,23) 

CZ en IZZ: 
- CZ Zorgbewustpolis (natura) 
- CZ Zorg-op-maatpolis (natura) 
- CZdirect basisverzekering (natura) 
- CZ Just Basic 
- IZZ Zorgbewustpolis (natura) 
- IZZ Zorg-op-maatpolis (natura) 
- Nationale Nederlanden Zorg Voordelig 
(natura) 

 
70% (= € 26,11) 
75% (= € 27,98) 
65% (= € 24,25) 
60% 
70% 
75% 
70% 

DSW 
- DSW (combinatie) 
- InTwente (combinatie) 
- SZVK 

 
100% (= € 35,25) 
100% (= € 35,25) 
Nog onbekend  

Salland Zorgverzekeraar (voorheen ENO) 
- HollandZorg (natura) 
- Salland Zorgverzekeringen (natura) 

 
€ 27,29 
€ 29,11 

ONVZ 
- Jaaah (natura) 

 
€ 30,45 

VGZ en IZZ 
- VGZbewuzt basisverzekering 
- VGZ Basis Keuze (natura) 
- VGZ Ruime Keuze (natura) 
- IZZ Basis, variant Bewuzt 
- IZZ Basis, variant Basis 

 
60% (= € 21,28) 
70% (= € 24,83) 
80% (= € 28,37) 
60% (= € 21,28) 
70% (= € 24,83) 
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Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is de informatie die bij ons bekend is op dit 
moment. 
 

Eigen risico: Bent u 18 jaar of ouder, houdt u dan bovendien rekening met uw eigen risico. In 2023 betaalt u 
altijd de eerste € 385,- die u maakt aan zorgkosten zelf (dit kan logopedie, ziekenhuis, apotheek e.d. zijn). 
 
Mocht u nog vragen dan kunt u terecht bij Irene of Monique. Zij zijn op de praktijk of telefonisch bereikbaar op 
020-36 55 210 of op 06-528 96 570. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Marieke, Fabiënne, Manon, Monique en Irene 
(Logopediepraktijk Bijlmer Centrum) 

- IZZ Basis, variant Natura 
Zorgzaam Basisverzekering 
IZA 
- IZA Basis Keuze (natura) 
- IZA Ruime Keuze (natura) 
N.V. Univé Zorg:  
- Univé Zorg Select (natura) 
- Univé Zorg Basis (natura) 
- Univé Zorg Geregeld (natura)  
ZEKUR 
- Gewoon ZEKUR Zorg (natura) 
UMC: 
- UMC Ruime Keuze (natura) 
United Consumers: 
- Bewuste Keuze (natura budget) 
- Basis Keuze (natura) 
- Ruime Keuze (natura) 

80% (= € 28,37) 
80% (= € 28,37) 
 
70% (= € 24,83) 
80% (= € 28,37) 
 
60% (= € 21,28) 
70% (= € 24,83) 
80% (= € 28,37) 
 
80% (= € 28,37) 
 
80% (= € 28,37) 
 
60% (= € 21,28) 
70% (= € 24,83) 
80% (= € 28,37) 


