
Wetgeving over ouderbegeleiding bij Nomenclatuur  
(Informatie verkregen via mail van de infolijn van onze beroepsvereniging VVL en met 
toelating van VVL op de website geplaatst) 
(update 9 november 2020) 
 
Hoe attesteer ik sessies ouderbegeleiding? 
 
Ouderbegeleiding kan je attesteren zonder dit expliciet te laten voorschrijven door een arts. 
Je bent als therapeut immers vrij om te beslissen of je al dan niet ouderbegeleiding geeft. Je 
dient het wel te vermelden in je bilan en te noteren in je therapieplan. Als 
beroepsvereniging moedigen wij het geven van ouderbegeleiding aan in het kader van 
efficiënte en kwaliteitsvolle therapie.  
Hoe je attesteert, hangt af van de keuze of je de ouderbegeleiding in groep of individueel 
geeft.  
Voor ouderbegeleiding in groep reken je 1 x de nomenclatuurcode aan per ouderpaar 
(afhankelijk van de stoornis, zie doorschrijfkarton). Onder groep wordt verstaan: minimum 3 
ouderparen, maximum 4 ouderparen. Het honorarium is gelijk aan 1 zitting van 30 minuten 
per ouderpaar zijnde € 28,40 per ouderpaar. Van het betreffende kind gaat er één sessie van 
de container per ouderzitting af. Met andere woorden kan je als therapeut tien keer 
samenkomen met de ouders en gaan er bij het kind 10 zittingen van de container af. De duur 
van een groepssessie bedraagt minimum 90 minuten 
Voor individuele ouderbegeleiding reken je ook 1 x de stoornisspecifieke code hiervoor aan 
(zie doorschrijfkarton). Het honorarium is gelijk aan 1 zitting van 60 minuten zijnde  € 56,08. 
Van het betreffende kind gaan er twee sessie van de container per ouderzitting af. Met 
andere woorden kan je als therapeut tien keer samenkomen met de ouders en gaan er bij 
het kind 20 zittingen van de container af. De duur van een individuele sessie bedraagt 
minimum 60 minuten. 
In onderstaande tabel proberen we deze informatie iets overzichtelijker te maken: 

 
Zie ook in Brochure “Nomenclatuur logopedie vernieuwingen 2017” (te koop in VVL- 
webshop) waar in een afzonderlijk hoofdstuk de regelgeving rond ouderbegeleiding 
nauwkeurig wordt uitgelegd, mits aanpassing van de honoraria vanaf 1/11/2020. 
 
Voor verdere informatie of vragen in dit verband kunnen VVL-leden steeds terecht op de 
VVL-website en info-lijn. Op de VVL-website zijn onder andere in de FAQ-rubriek 
verschillende items over de ouderbegeleiding opgenomen. 
 
 
 
 

  Groep Individueel 
Duur minstens 90 minuten minstens 60 minuten 
Aantal zittingen  10 maximum 10 maximum 
Container 10 zittingen minder 20 zittingen minder 
Honorarium  € 28,40 per ouderpaar per 

sessie 
€ 56,08 per sessie 

Aantal deelnemers 3 tot 4 ouderparen 1 ouderpaar 


