
Het Labyrint – groepspraktijk   hetlabyrint.cdb@gmail.com 
Julius Delaplacestraat 36 A   0472/ 79 70 70  
Moerkerksesteenweg 127 bus 00.01  www.hetlabyrintgroepspraktijk.be 
8310 Sint-Kruis  

HONORARIA EN PRIJZEN VANAF 1 JULI 2022 – GROEPSPRAKTIJK HET LABYRINT  

HONORARIUM LOGOPEDIE (geconventioneerd) 
logopedisch onderzoek 30’  

- honorarium  
- verzekeringstegemoetkoming 

(voorkeur)  
- verzekeringstegemoetkoming  

(zonder voorkeur)  
- remgeld (voorkeur)  
- remgeld (zonder voorkeur)  

 
€ 34,28 
€ 31,28 

 
€ 26,78 

 
€ 3,00 
€ 7,50 

logopedisch onderzoek 60’  
(onderzoek + verslag) 

- honorarium  
- verzekeringstegemoetkoming  

(voorkeur)  
- verzekeringstegemoetkoming  

(zonder voorkeur)  
- remgeld (voorkeur)  
- remgeld (zonder voorkeur)  

 
 

€ 48, 86 
€ 44,36 

 
€ 37, 86 

 
€ 4,50 

€ 11,00 
logopedische therapie 30’  
kabinet/ huisbezoek 

- honorarium  
- verzekeringstegemoetkoming 

(voorkeur) 
- verzekeringstegemoetkoming 

(zonder voorkeur)  
- remgeld (voorkeur)  
- remgeld (zonder voorkeur)  

 
 

€ 29,28 
€ 27,28 

 
€ 23,78 

 
€ 2,00 
€ 5,50 

logopedische therapie 30’  
op school  

- honorarium  
- verzekeringstegemoetkoming 

(voorkeur) 
- verzekeringstegemoetkoming 

(zonder voorkeur)  
- remgeld (voorkeur)  
- remgeld (zonder voorkeur) 

 
 

€ 28,28 
€ 26,28 

 
€ 22,28 

 
€ 2,00 
€ 6,00 

logopedische therapie 60’ (vanaf 10 jaar) 
kabinet/ huisbezoek/ op school  

- honorarium  
- verzekeringstegemoetkoming 

(voorkeur) 
- verzekeringstegemoetkoming 

(zonder voorkeur)  
- remgeld (voorkeur)  
- remgeld (zonder voorkeur) 

 
 

€ 58,81 
€ 54,31 

 
€ 47,81 

 
€ 4,50 

€ 11,00 
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HONORARIUM LOGOPEDIE (geconventioneerd) 

anamnese gesprek logopedie 60’ – 90’  
(geen tussenkomst van de mutualiteit)  

€ 55,00 

gesprekken met ouders, kind of school 60’  
(geen tussenkomst van de mutualiteit)  

€ 50,00 

bespreking logopedische testresultaten 60’  
(geen tussenkomst van de mutualiteit)  

€ 50,00 

kilometervergoeding per rit  
schoolbezoeken/ huisbezoeken  

€ 2,00 

kilometervergoeding per rit (heen en terug) 
schoolbezoeken/ huisbezoeken  
(meer dan 20 km)  

€ 5,00 

testafame dyslexie, dyscalculie, 
dysorthografie  
(voor personen ouder dan 14; 9 jaar en 
volwassenen)  

€ 150,00 

attest dyslexie, dyscalculie en/of 
dysorthografie  

€ 20,00 

observatie + verslag 60’  € 58,81 
administratieve kost  
(niet nakomen van een afspraak)  

€ 22,00 

 

HONORARIUM PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK  
KLINISCH PSYCHOLOOG  

anamnese gesprek psychologie 60’ – 90’  
(geen tussenkomst van de mutualiteit)  

€ 55,00 

bespreking psychologische testing  60’ € 50,00 

belevingsonderzoek 120’ 
(onderzoek + verslag)  

€ 200,00 

intelligentietest 60’ – 90’ 
(onderzoek + verslag)  

€ 150,00 

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

€ 250,00 

aandachtsonderzoek 120’  
(ADHD, ADD, aandachtsproblemen, …) 
(onderzoek + verslag)  

€ 200,00 

neurologisch onderzoek 2 x 120’  
(onderzoek + verslag)  

€ 450,00 

onderzoek executieve functies 120’  
(onderzoek + verslag)  

€ 250,00 
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HONORARIUM PSYCHOTHERAPIE, KINDERCOACHING, COACHING,  
COUNSELING & LOOPBAANBEGELEIDING 

speltherapie voor kinderen 60’  € 48,00 

psychotherapie voor volwassenen 60’  € 48,00 
relatietherapie 60’ € 48,00 

counseling  voor volwassenen 60’  € 48,00 

SCHIP-behandeling 90’  
(begeleiding bij scheiding)  

€ 80,00 (elke partij 
betaalt € 40,00) 

kindercoaching 60’  € 50,00 

coaching voor jongeren 60’ € 50,00 

coaching van ouders 60’  € 50,00 

rouw- en verliescounseling 60’ € 50,00 
loopbaanbegeleiding 
(met VDAB loopbaancheques, begeleiding 
van 7 uur)  

€ 80,00 voor 7 uur 
begeleiding 

gesprekken met ouders en/ of school 60’ € 50,00 
klasobservatie + verslag  € 80,00 

kilometervergoeding per rit 
(psychotherapie) (school-en huisbezoeken)  

€ 2,00 

kilometervergoeding coaching – zone 1 
(0 tot 10 km)  

€ 2,00 

kilometervergoeding coaching – zone 2 
(10 tot 30 km)  

€ 6,00 

kilometervergoeding coaching – zone 3 
(meer dan 30 km)  

€ 10,00 

 

PRIJSLIJST STUDIEBEGELEIDING EN BIJLESSEN (BTW INCLUSIEF) 

inschrijving studiebegeleiding/ bijlessen 60’  € 50,00 

studiebegeleiding 30’  € 20,00 

studiebegeleiding 60’ € 40,00 

studiebegeleiding aan huis 60’  
(volgens aantal vrije plaatsen)  

€ 43,00 

studiebegeleiding voor jongeren en 
volwassenen 60’ 

€ 40,00 

bijles lager onderwijs 60’  
(rekenen, taal, spelling, WO, …)  

€ 40,00 

bijles middelbaar onderwijs 60’ 
(wiskunde, Frans, Engels, Duits, …)  

€ 40,00 

gesprekken (ouders, kinderen, jongeren of 
school)  

€ 50,00 

administratieve kost  
(niet nakomen afspraak)  

€ 26,62 
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PRIVE BEGELEIDINGEN & TRAININGEN  
(ZONDER TUSSENKOMST VAN DE MUTUALITEIT) 

inschrijving voor begeleiding van kinderen 
met extra zorgen 60’ 

€ 50,00 

begeleiding van kinderen met extra zorgen 
60’  

€ 40,00 

begeleiding van kinderen met extra zorgen 
op school 60’  

€ 43,00 

leestraining voor kinderen 60’  € 40,00 

leestraining voor volwassenen 60’  € 40,00 

leestraining voor volwassenen aan huis 60’ € 43,00 

maatschappelijke dienstverlening via PAB-
goedkeuring  
+ kilometervergoeding per rit  

€ 35,00 
 

€ 3,00 
geheugentraining voor volwassenen 60’ € 40,00 

spraaklessen voor volwassenen 30’ € 20,00 
administratieve kost 
(niet nakomen van een afspraak)  

€ 26,62 
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VROEDVROUW (GECONVENTIONEERD) via 
DERDEBETALERSREGELING  

Pre-conceptioneel, voor de zwangerschap  
vrij consult (1 uur)  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld  

 
  

€ 35,00 
geen 

€ 35,00 
 

Eenmalig forfait voor begeleiding tijdens 
de zwangerschap en/of na de bevalling  
Gebruik van medisch materiaal, opmaak 
van een elektronisch dossier en 7 op 7 
beschikbaarheid  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld  

 
 
 
 
 

€ 20,00 
geen 

€ 20,00 
Prenataal, tijdens de zwangerschap  
Eerste consult (1 uur) 

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld  

 
Vervolgconsulten 30 min. – 9 consulten  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld  

 
Ondersteuning zwangerschapsverlies –  
3 consulten  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld  

 
 

€ 40,11 
€ 40,11 (volledig) 

geen 
 
 

€ 28,65 
€ 28,65 (volledig) 

geen  
 
 
 

variërend 
volledig terugbetaald 

geen  

Opvolging van de arbeidsfase  
Toezicht en hulp tijdens de arbeidsfase, incl. 
wachtdienst vanaf 37 weken.  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds 
- remgeld  

 
 
 

variërend 
variërend 
€ 135,00 

Postnataal, na de bevalling  
Dagelijkse opvolging  
(dag 1 tot 5 na de bevalling) – 30 min.  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds 
- remgeld  

 
 

 
 
 

variërend 
volledig 

geen 
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Consulten (vanaf dag 6) 30 min. –  
9 consulten   

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds 
- remgeld  

 
Opvolging zonder tussenkomst mutualiteit  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld  

 
 

variërend  
volledig  

geen 
 
 

€ 35,00 
geen 

€ 35,00 

Lactatiekundig consult  
Opgevolgd door vroedvrouw, Tilly Loncke 

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld  

 
Geen opvolging bij Tilly Loncke  
(nog nomenclatuurnummers beschikbaar)  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld  

 
Geen opvolging bij Tilly Loncke  
(geen nomenclatuurcodes beschikbaar)  

- honorarium  
 
 

- tussenkomst ziekenfonds 
 

- remgeld  

 
 

variërend 
volledig 

geen 
 
 
 

variërend  
variërend  

éénmalig € 20,00 
 
 
 

eenmalig € 20,00 
per consult € 35,00 

 
geen 

 
eenmalig € 20,00 

per consult € 35,00 
Infosessie  
Arbeid en bevalling (1 uur)  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld  

 
Borst – en flesvoeding (1 uur)  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld 

 
Basis draagconsult (1uur)  

- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld 

 
 

variërend 
variërend 
€ 20,00 

 
 

variërend 
variërend 
€ 20,00 

 
 

variërend 
variërend 
€ 20,00 
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Supplementaire infosessie (1 uur)  
- honorarium  
- tussenkomst ziekenfonds  
- remgeld 

 
variërend 
variërend 
€ 35,00 

Kilometervergoeding (heen en terug)  
(geen tussenkomst van het ziekenfonds) 

€ 2 per 5 kilometer 
 

Verhuur Lansinoh – elektrische borstkolf  
(maximum 7 dagen) 
per dag (dag teruggave meegerekend)  
waarborg (cash of Bancontact-app)  

 
 

€ 2,00 
€ 20,00 
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PODOLOGIE  
Algemene consultatie € 25,00 

Maatafname  € 70,00 
Maatafname < 10 jaar  € 50,00 

Beperkte maatafname  
(nieuw onderzoek < 3 jaar zolen)  

€ 35,00 

Podologische zolen € 190,00 

Podologische zolen < 10 jaar  € 160,00 

Extra paar podologische zolen  € 160,00 

Controle podologische zolen (< 3 jaar)  € 35,00 

Screening  € 70,00 
Screening kids < 10 jaar  € 50,00 

Screening kids < 5 jaar  € 35,00 
Podologische voetzorg  € 35,00 

Nagelbeugel (aankoop beugel op maat) € 30,00 
Verplaatsen van nagelbeugel na +/- 6 
weken  

€ 35,00 

Nagelaanbouw  € 30,00 
Silicone orthese klein  € 15,00 

Silicone orthese groot  € 25,00 
Podologisch schoenadvies  € 35,00 

Afspraak niet nakomen  
Afspraken die niet tijdig worden 
geannuleerd (minstens 24 uur op voorhand) 
of niet worden nagekomen, wordt de 
behandeling volledig in rekening gebracht. 

 

 
Nomenclatuur – gewone tegemoetkoming 
 

 Honorarium Terugbetaling Remgeld 
Diabetes conventie nomenclatuur 771153 €31,33 €23,50 € 7,83 

Diabetes zorgtraject nomenclatuur 794032 €31,33 €23,50 € 7,83 

Diabetes voortraject nomenclatuur 771153 €31,33 €23,50 € 7,83 
 
Nomenclatuur – verhoogde tegemoetkoming 
 

 Honorarium Terugbetaling Remgeld 

Diabetes conventie nomenclatuur 771153 €31,33 €28,20 € 3,13 
Diabetes zorgtraject nomenclatuur 794032 €31,33 €28,20 € 3,13 

Diabetes voortraject nomenclatuur 771153 €31,33 €28,20 € 3,13 
 


