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 november 2020  
 
Beste mensen, 

  
Het einde van 2020 nadert en dat betekent dat alle zorgverleners zoals logopedisten 

te maken krijgen met het sluiten van contracten met zorgverzekeraars voor het 
komend jaar. De nieuwe contracten worden door ons bestudeerd en op grond daarvan 
wordt besloten of het contract voor 2021 wordt ondertekend en er volgens die 

voorwaarden gewerkt gaat worden. De zorgverzekeraars noemen dat marktwerking.  
 

Dit jaar blijkt opnieuw dat zorgverzekeraars steeds hogere en aanvullende 
administratieve eisen stellen zonder daar een passende vergoeding tegenover te 
stellen. Dit blijkt uit het recent uitgevoerde kostenonderzoek van onze 

beroepsvereniging van logopedisten (NVLF). Tevens heeft de Nederlandse Zorg 
Autoriteit (NZA) al in 2015 een richttarief opgesteld. Op basis van het NZA-richttarief 

wordt een logopedist gemiddeld 25% onderbetaald in aangeboden contracten. 
 

Daarom heb ik ook dit jaar net als vele collega-logopedisten, als signaal naar de 
zorgverzekeringen in het algemeen toe, besloten om met sommige verzekeraars geen 
contract te sluiten.  

 
Indien u een restitutiepolis heeft (in plaats van een naturapolis) hoeft u overigens 

niets aan te passen, dan heeft u vrije keuze in zorg en wordt de behandeling zonder 
contract doorgaans gewoon vergoed.  
Als u nu een naturapolis heeft en uw verzekering staat op de achterzijde van deze 

brief vermeld, dan biedt uw huidige zorgverzekeraar meestal als alternatief ook een 
restitutiepolis aan of mogelijk is uw huidige zorgverzekering al een (zuivere) 

restitutieverzekering. Kijk daarom even op de achterkant of uw verzekering erbij 
staat.  
 

Voor verzekerden die hun zorgverzekering niet kunnen aanpassen en reeds al in 2020 
in behandeling zijn en een eigen bijdrage zouden moeten betalen is er mogelijk een 

overgangsregeling. Gelukkig is het voor de meeste verzekerden mogelijk om een 
restitutiepolis in plaats van de naturapolis af te sluiten of van verzekering te 
veranderen.  

 
Natuurlijk kunt u ervan uitgaan dat ik dezelfde goede kwalitatieve logopedische zorg 

blijf bieden die u in 2020 al van mij gewend bent. Ongeacht waar u verzekerd bent.  

 

Als u nog vragen heeft of een toelichting wenst, kunt u altijd even contact met mij 
opnemen.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
  

Carine Flipsen-Schouten 
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Met onderstaande verzekeringen heb ik in 2021 geen contract getekend: 

 
A. CZ-groep, CZdirect, IZZ, Just, Delta Lloyd, Ohra en Nationale Nederlanden 

(biedt veel keuze in restitutiepolissen: nl. Ohra, Nationale Nederlanden en 

CZ-zorgkeuzepolis) 
 

B. Zorg en Zekerheid, AZVZ (biedt als restitutiepolis keuze: De Zorg Vrij Polis) 
 

C. Eno; Zorgdirect (restitutiepolis), Salland en HollandZorg (eigen bijdrage per 

behandeling) 
 

D. ONVZ (zuivere restitutiepolis), PNOzorg en VVAA 
 

E. Caresq: IptiQ(Aon,Promovendum,National Academic,Besured), Eucare(Aevitae) 
(geen restitutie keuze, een tamelijk hoge eigen bijdrage per behandeling) 
  

F. A.S.R. de Amersfoortse (let op dat u de restitutie variant kiest!) en 
         DITZO(restitutiepolis:Vrije keuze polis, kleinere eigen bijdrage per behandeling) 

 
N.B. Een volledige weergave van alle onderliggende labels kan ik niet 
garanderen. Het beste is zelf goed na te gaan waar u verzekerd bent.  

 

 

 

 

 
 


