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Rotterdam/Schoten januari 2021 
 
Logoclicks verlaagt de prijzen. 
 
Een jaar na de introductie van Afasietherapie van Logoclicks blijkt dat met blended care, de 
combinatie van behandeling in de praktijk met zelfstandig online oefenen door de persoon 
met afasie, de intensiteit van de behandeling aanzienlijk verhoogd kan worden. 
 
Met Afasietherapie van Logoclicks kan de cliënt verantwoord zelfstandig thuis oefenen onder 
supervisie van de logopedist in aanvulling op de therapie in de praktijk. 
De combinatie van face-to-face behandelingen en online therapie biedt mensen met afasie de 
mogelijkheid om zelfstandig intensief online thuis onbeperkt te oefenen zodat de logopedist 
zich optimaal kan richten op het leren generaliseren van het geoefende naar het dagelijks 
leven en het geven van psycho-educatie. 
 
Het gebruik van Afasietherapie van Logoclicks is sterk toegenomen tijdens de Covid-19 
pandemie. 
 
Met de prijsverlaging kunnen nu meer logopedisten van de mogelijkheid gebruik maken om 
cliënten in de eigen tijd intensief en verantwoord stoornisgericht te laten oefenen. 
Daarmee komt er tijd vrij tijdens de fysieke zittingen om te werken aan het verbeteren van 
participatie. 
 
Wat zijn de nieuwe prijzen? 
Met ingang van 1 januari 2021 gelden volgende prijzen:  
  
Particuliere praktijken en afasiecentrum (nl) Kosten incl. BTW 

Voor maximaal 4 cliënten per maand. Per logopedist/per maand. €   19,95  

Voor 5-8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.  €   35,95  

Voor meer dan 8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand. €   49,95  

De kosten worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal cliënten 
waarvoor er in die maand oefeningen klaargezet zijn. Opzegtermijn een maand. 

 
  
Instellingen: ziekenhuizen en revalidatiecentra Kosten incl. BTW 

Per logopedist per jaar tot en met 4 logopedisten per instelling. €   430,00  

Per logopedist per jaar voor meer dan 4 logopedisten per instelling. €   365,00 

De kosten worden jaarlijks vooraf gefactureerd op basis van het aantal logopedisten dat 
gebruikt maakt van Afasietherapie van Logoclicks. Opzegtermijn een maand voor afloop 
jaar. 

 


