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Honoraria en prijzen vanaf maart 2022 – groepspraktijk Het Labyrint  
honorarium logopedie honorarium psychologie en coaching prijslijst studiebegeleiding en bijlessen  

(btw incl.) 

anamnese gesprek 60’-90’ 
(geen terugbetaling)  

€ 55,00 anamnese gesprek  € 55,00 Inschrijving studiebegeleiding/ 
bijlessen 60’  

€ 50,00 

logopedie kabinet/ huisbezoek 30’ 
verzekeringstegemoetkoming  
remgeld   

€ 28,33 
€ 22,83 

€ 5,50 

bespreking testresultaten  € 50,00 
 

studiebegeleiding 30’  
studiebegeleiding 60’  
studiebegeleiding aan huis 60’  

€ 20,00 
€ 40,00 
€ 43,00 

logopedie school 30’  
verzekeringstegemoetkoming  
remgeld   

€ 27,36 
€ 21,36 

€ 6,00 

Belevingsonderzoek 120’ 
(onderzoek + verslag) 

€ 200,00 bijles lager onderwijs 60’  € 40,00 

logopedie kabinet/huisbezoek 60’ 
verzekeringstegemoetkoming  
remgeld  

€ 56,89 
€ 45,89 
€ 11,00 

Intelligentietest 60’- 90’ 
(onderzoek + verslag)  

€ 150,00 bijles middelbaar onderwijs 60’  € 40,00 

logopedisch onderzoek 30’  
verzekeringstegemoetkoming  
remgeld 

€ 47,27 
€ 36,27 
€ 11,00 

Onderzoek autisme (ASS)  120’ 
(onderzoek + verslag) 

€ 250,00 inschrijving voor begeleiding van 
kinderen met extra zorgen 60’  

€ 50,00 

gesprekken met ouders, kind of 
school  
(geen terugbetaling)   

€ 50,00  Uitgebreid neurologisch 
onderzoek 2 x 120’ 
(onderzoek + verslag)  

€ 450,00 begeleiding van kinderen met extra 
zorgen 60’  

    € 40,00 

bespreking logopedische 
testresultaten 60’  

€ 50,00 Aandachtsonderzoek 120’ 
(onderzoek + verslag) 

€ 200,00 begeleiding van kinderen met extra 
zorgen op school 60’  

€ 43,00 

testafname dyslexie, dyscalculie, 
dysorthografie voor volwassenen 
(geen verzekeringstegemoetkoming) 

€120,80 Onderzoek executieve  
functies 120’ 
(onderzoek + verslag) 

€ 250,00 Leestraining voor volwassenen 60’  
Leestraining voor volwassenen aan 
huis 60’  

€ 40,00 
€ 43,00 

attest (dyslexie, dysorthografie of 
dyscalculie) 

€20,00 speltherapie voor kinderen 60’ € 48,00 maatschappelijke dienstverlening 
via PAB-goedkeuring  
+ kilometervergoeding per rit  

€ 35,00 
 

€ 3,00 

kilometervergoeding  
(school en/of huisbezoeken)  

€ 1,70/ 
per rit 

psychotherapie 60’ 
relatietherapie 60’  

€ 48,00 
€ 48,00 

geheugentraining  € 40,00 
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  oudergesprekken 60’ 
 

€   oudergesprek 60’  € 40,00 

  SCHIP-behandeling 90’  
(elke partij betaalt € 40,00)  

€ 80,00   

  kindercoaching 60’ 
coaching 60’ 

€ 50,00 
€ 50,00 

  

Een afspraak dient 24 uur op voorhand geannuleerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt een administratieve kost van 20 euro aan te rekenen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hetlabyrint.net/

	Honoraria en prijzen vanaf maart 2022 – groepspraktijk Het Labyrint

