
TARIEVEN 2023 

Intake en onderzoek 

 

MULTIDISCIPLINAIRE INTAKE   

Tinnitus / Hyperacusis / Misofonie (4 à 5 uur) € 325 

Evenwicht (3 à 4 uur) € 275 

  

INTAKE KINDEREN   

Oudergesprek (kennismaking, vragenlijsten en nabespreking) € 90-180 

  

CURSUSSEN  

Typ10 (10 groepslessen, incl. cursus, toetsenbord en online account gedurende 1 jaar) € 200 

Typ10 (individuele lessen, incl. cursus, toetsenbord) per 30 minuten   € 30 

Ouderbegeleiding kleuters – Samen groeien in Taal (10u, incl. materiaal)   € 450 * 

Ouderbegeleiding lagere school – Samen groeien in Leren (10u, incl. materiaal)   € 475 * 

Kinderyoga (4 groepslessen)   € 45 

  

ONDERZOEK   

AUDIOLOGIE  

Gehooronderzoek Screening i.f.v. terugbetaling logopedie / verzekering (per 30 minuten)   € 20 

Onderzoek Auditieve Verwerking (per 60 minuten)   € 65 

Onderzoek Preventieve Hoorzorg (per 30 minuten)   € 30 

Dosimetrie (per dag)   € 30 

ERGOTHERAPIE  

Onderzoek Motoriek uitgebreide testbatterij  € 100 

Onderzoek INPP reflexintegratie    € 90 

Onderzoek prikkelverwerking € 120 

Onderzoek jonge kinderen 0-3 jaar    € 60 

LOGOPEDIE  

Articulatie / Stem / Gehoor / Taal / Lezen / Spellen / Rekenen (per 30 minuten) € 40,54 * 

Dyslexie onderzoek +16 jaar € 240 

PSYCHOLOGIE  

Intelligentieonderzoek  2-4 jaar / 4-6 jaar / +6 jaar €180 / € 210 / € 240 

Geheugen- en concentratieonderzoek € 240 

Belevingsonderzoek € 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIEVEN 2023 

Therapie 

 

BEHANDELING  

AUDIOLOGIE  

Liplezen en Hoortraining (per 30 minuten) € 33,40 * 

Behandeling Tinnitus / Overgevoeligheid geluid / Misofonie (per 60 minuten)   € 65 

Hoorcoach (per 60 minuten)   € 65 

ERGOTHERAPIE  

Sessie van 30 minuten / 60 minuten € 33 / € 66 

INPP reflexintegratie (per sessie)   € 66 

HUISWERKBEGELEIDING  

Sessie van 60 minuten   € 40 

LOGOPEDIE  

Sessie van 30 minuten / 60 minuten € 33,40 / € 67,07 * 

Logopedie op school (per 30 minuten) € 33,40 * 

Individuele ouderbegeleiding (per 60 minuten) € 67,07 * 

OSTEOPATHIE  

Sessie van 45 minuten   € 60 

PSYCHOLOGIE  

Psychotherapie (per 50 minuten)     € 70 * 

RELAXATIE  

Sessie van 60 minuten   € 60 

SLAAPEDUCATIE  

Sessie van 60 minuten   € 60 

  

OVERLEG BUITEN DE PRAKTIJK (afhankelijk van discipline, reden, plaats, duur) € 25 – 65 

Excl. Vervoerskosten  

OPVRAGEN VERSLAG / ATTEST (datum >1 jaar na beëindiging behandeling)   € 25 

 

 

Gelieve de onderzoeken contant te betalen op de dag dat het onderzoek plaatsvindt.  Behandelingen worden per 

sessie of maandelijks afgerekend. 

*Sommige onderzoeken/behandelingen worden terugbetaald indien men voldoet aan de voorwaarden en er een 

akkoord is van de adviserend geneesheer van uw mutualiteit.  Een logopedisch onderzoek wordt enkel terugbetaald 

indien voorgeschreven door een geneesheer-specialist én wanneer het onderzoek gevolgd wordt door therapie.   

   

 


