
Voorwaarden Kwaliteitstoets 
logopedie 2018

De voorwaarden Kwaliteitstoets Logopedie hebben betrekking op bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden Kwali
teitstoets Logopedie verbonden aan de Zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018.

Algemeen
1. Indien zorgaanbieder in het bezit is van een geldig Kwaliteitstoets Logopedie certificaat¹ en voldoet aan de 

vigerende voorwaarden Kwaliteitstoets Logopedie komt zorgaanbieder in aanmerking voor een vergoedings
opslag en een daarbij behorende aangepaste versie van Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden Kwaliteitstoets 
logopedie². 

2. Zorgaanbieder komt alleen in aanmerking voor een vergoedingsopslag en een daarbij behorende aangepaste 
versie ‘Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden Kwaliteitstoets’ wanneer deze in het bezit is van een Zorgover
eenkomst Paramedische zorg 2018 met de zorgverzekeraar op praktijkniveau;

3. Zorgaanbieder komt alleen in aanmerking voor een vergoedingsopslag indien de Kwaliteitstoets Logopedie wordt 
toegepast op dossiers van verzekerden van zorgverzekeraar.

4. Zorgaanbieder beschikt gedurende de gehele looptijd van de zorgovereenkomst over een geldig Kwaliteitstoets 
Logopedie certificaat. Bij het verlopen van dit certificaat gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst, 
verstuurt de zorgaanbieder een nieuw geldig  certificaat aan de zorgverzekeraar. 

5. Indien de zorgaanbieder niet meer beschikt over een geldig Kwaliteitstoets Logopedie certificaat meldt de zorg
verlener dit bij de zorgverzekeraar. De zorgaanbieder komt niet meer in aanmerking voor een vergoedingsopslag 
en ontvangt een aangepaste versie van Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden logopedie. 

Proces Kwaliteitstoets Logopedie
1. Zorgverzekeraar en zorgaanbieder zijn beide gehouden aan het vigerende Reglement Kwaliteitstoets Logopedie 

welke terug is te vinden op de website van SKMZ www.skmz.nl
2. Zorgaanbieder maakt voor de Kwaliteitstoets Logopedie gebruik van de auditbureaus HCA³ en KIWA³. 
3. De kosten voor de Kwaliteitstoets Logopedie zijn te allen tijde voor rekening van de zorgaanbieder.
4. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar zijn gehouden aan de door NVLF in samenwerking met SKMZ opgestelde 

vigerende Criteria Kwaliteitstoets Logopedie raadpleegbaar op www.ikbenlogopedist.nl.
5. Informatie over het proces voor het aanvragen van een aanpassing van uw  Zorgovereenkomst Paramedische 

zorg 2018 met een aangepaste Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden ‘Kwaliteitstoets logopedie’ is te raad
plegen door zorgaanbieder op de website van zorgverzekeraar voor zorgaanbieders:  
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedischezorg/contracten. 

¹  De beoordeling van de Kwaliteitstoets Logopedie dient te zijn uitgevoerd door één van de auditbureaus geselec

teerd door de SKMZ en met een positief eindresultaat te zijn afgerond. Raadpleeg de website van SKMZ voor meer 

informatie (LINK).

²  De aangepaste tarieven gaan in per eerste van de maand waarin wij het certificaat van u hebben ontvangen en zijn 

geldig tot de einddatum van de lopende Zorgovereenkomst Paramedische zorg.

³  Voor de aanmeldprocedure, de kosten en geldigheidsduur van de Kwaliteitstoets Logopedie  vindt u meer informa

tie  op de website van de auditbureaus.
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