TERUGBETALING LOGOPEDIE
De voorwaarden voor terugbetaling van privélogopedie voor ‘Dysfasie’ zijn de volgende:
-

Het kind is minstens 5 jaar op het moment dat het logopedisch bilan (onderzoek van de
mondelinge taal) wordt opgesteld.
De aanvraag voor tegemoetkoming bevat volgende documenten :
 Een voorschrift voor een logopedisch bilan opgemaakt door een geneesheer-specialist
pediatrische neurologie, gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
 Een aanvraagformulier voor tegemoetkoming in de kosten voor logopedische
verstrekkingen, ondertekend en gedateerd door de rechthebbenden (ouders).
 Het logopedisch bilan bevat de voorgeschiedenis, de resultaten van de individueel
afgenomen genormeerde taaltests die voorkomen op de limitatieve lijst taaltests
(goedgekeurd door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten) en een
beschrijving van de stoorniskenmerken van ontwikkelingsdysfasie.
De resultaten op de taaltest(s) moeten voor minstens één aspect (expressief of
receptief) in minstens drie domeinen (fonologie, woordenschat/semantiek, morfologie,
syntaxis) kleiner of gelijk zijn aan twee standaardafwijkingen onder het gemiddelde (< pc
3). Bij meertaligheid moet aangetoond worden dat het kind/de jongere eveneens in de
moedertaal ernstige problemen vertoont.
 Een audiogram: het gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan
40 dB HL.
 Een intelligentiequotiënt (IQ): het performantieel of non-verbaal IQ of OQ
(ontwikkelingsquotiënt) bedraagt 86 of meer, gemeten met een individuele test die
voorkomt op de limitatieve lijst van IQ-tests.
 Een voorschrift voor logopedische behandeling, opgemaakt en gedateerd door een
geneesheer-specialist pediatrische neurologie na de uitvoering van het bilan en vóór
het begin van de logopedische behandeling met vermelding van de duur van de
behandeling en het aantal zittingen voor de gevraagde periode.

-

Maximaal 384 individuele zittingen van dertig minuten, gespreid over een ononderbroken
periode van twee jaar, worden toegestaan. Binnen deze periode kan ouderbegeleiding
(maximaal 10 sessies) plaatsvinden.
Tijdens deze periode mag de logopedie slechts 5 keer per maand op school gebeuren.

-

Daarna kan, per jaar, voor elke verlenging een akkoord van 96 zittingen van dertig minuten
worden gegeven tot en met de leeftijd van 17 jaar, op voorwaarde dat het kind/de jongere het
gewoon onderwijs blijft volgen (dus niet het buitengewoon onderwijs). Zittingen op school zijn
dan niet meer toegelaten.
Vanaf de leeftijd van 10 jaar zijn ook individuele zittingen van 60 minuten toegelaten.

OPGELET! De terugbetaling kan niet volgen op een logopedische behandeling van leerstoornissen
(dyslexie, dysorthografie, dyscalculie).

