Honoraria en prijzen vanaf september 2020 – groepspraktijk Het Labyrint
honorarium logopedie

honorarium psychologie en coaching

logopedie kabinet/ huisbezoek 30’
verzekeringstegemoetkoming
remgeld
logopedie school 30’
verzekeringstegemoetkoming
remgeld
logopedie kabinet/huisbezoek 60’
verzekeringstegemoetkoming
remgeld
logopedisch anamnese gesprek 60’
(geen terugbetaling)

€ 26,50
€ 21,00
€ 5,50
€ 25,60
€ 19,60
€ 6,00
€ 53,22
€ 42,22
€ 11,00
€ 53,22

anamnese gesprek
bespreking testresultaten

logopedisch onderzoek 30’
verzekeringstegemoetkoming
remgeld
logopedisch evolutiebilan
verzekeringstegemoetkoming
remgeld
gesprekken
(kind, ouder(s) of school)
(geen terugbetaling)
testafname dyslexie, dyscalculie,
dysorthografie voor volwassenen
(geen verzekeringstegemoetkoming)
kilometervergoeding
(school en/of huisbezoeken)
attest (dyslexie, dysorthografie of
dyscalculie)

€ 32,83
€ 25,33
€ 7,50
€ 46,80
€ 35,80
€ 11,00
€ 53,22

Het Labyrint
Julius Delaplacestraat 36 A
Moerkerksesteenweg 127 bus 00.01
8310 Sint – Kruis

diagnostisch onderzoek
(ADHD, ASS,
belevingsonderzoek, …)
intelligentietest 120’
(onderzoek + verslag)

€ 146,41 studiebegeleiding 30’
studiebegeleiding 60’

€ 18,15
€ 36,30

€ 121,00 studiebegeleiding aan huis 60’
+ kilometervergoeding

€ 36,30
€ 3,63

neurologisch onderzoek
(onderzoek + verslag)

€ 330,00 bijles lager onderwijs 30’
+ kilometervergoeding

€ 18,15
€ 3,63

onderzoek executieve
functies 120’
(onderzoek + verslag)
speltherapie voor kinderen 60’

€ 184,41

€ 36,30
€ 3,63

psychologische therapie 60’
psychotherapie 60’
relatietherapie 60’
€ 120,80 oudergesprekken 60’

€ 1,50/ per rit

prijslijst studiebegeleiding en bijlessen
(btw incl.)
€ 47,40 inschrijving studiebegeleiding/
€ 30,00
€ 47,40 bijlessen 60’

SCHIP-behandeling 90’
(elke partij betaalt € 40,00)
€ 15,00 kindercoaching 60’
coaching 60’

bijlessen lager onderwijs 60’
+ kilometervergoeding

€ 46,50 bijles 1ste en 2de graad middelbaar
onderwijs
+ kilometervergoeding
€ 46,50 bijles 3de graad middelbaar
€ 46,50 onderwijs
€ 46,50 + kilometervergoeding
€ 46,50 bijles hogeschool
+ kilometervergoeding

€ 36,30

€ 80,00 lessen middenjury/ privéles
begeleiding middenjury
€ 50,00 gesprekken 60’
€ 50,00 (kind, ouder(s), school)

€ 39,93

hetlabyrint.cdb@gmail.com
0472/ 79. 70. 70.
www.hetlabyrint.net

€ 3,63
€ 39,93
€ 3,63
€ 44,77
€ 3,63

€ 48,32

inschrijving begeleiding van
€ 47,40
kinderen met extra zorgen
begeleiding van kinderen met extra
€ 36,30
zorgen.
+ kilometervergoeding
€ 3,63
maatschappelijke dienstverlening
€ 33,88
via PAB-goedkeuring
Een afspraak dient 24 uur op voorhand geannuleerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt een administratieve kost van 20 euro aan te rekenen.
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