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leerstoornissen

Inhoud : Logopedie in negatief daglicht in de pers: toelichtingen en bedenkingen.
“Steeds meer kinderen worden door hun ouders naar de logopedie gestuurd en dat is niet altijd
nodig. Vaak wordt er al voor een klein probleem naar de logopedist gestapt en wordt niet echt
goed gekeken naar wat het kind écht nodig heeft. Worden logopediebehandelingen
gecommercialiseerd? Wij praten erover met de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor
Logopedisten.”
Met deze toch wel erg suggestieve titel was op 3 mei op Radio 1 de toon snel gezet.
En de meeste kranten van 4 mei pikten hier gretig op in met al even verontrustende en
beschuldigende titels.
De grootste punten van kritiek zijn het uitvoeren van systematische screeningonderzoeken bij
kleuters (dit zijn erg nuttige, korte logopedische onderzoekjes waarbij een eerste idee gevormd
wordt van stem, spraak en taal van een kind) en ‘logopedie als puur commerciële
huiswerkbegeleiding’.
Nog tijdens de uitzending volgden heel wat negatieve schriftelijke reacties van luisteraars.
Gelukkig kwamen ook positieve ervaringen op mail (Toeval of niet maar vooral de negatieve
mails bevatten heel wat meer spel- en taalfouten$).
Wat toelichtingen en bedenkingen:
De zeer grote toename van (noodgedwongen) zelfstandige logopedisten in de voorbije decennia
kan inderdaad voor een stuk overconsumptie in de hand werken. En net als in elk beroep heb je
ook in de logopedie collega’s die geen enkele beroepsfierfeid kennen en uitstralen.
Ook sommige onrealistische criteria voor terugbetaling van logopedische stoornissen werken
‘misbruik’ in de hand.
Alle collega’s hierbij over dezelfde kam scheren ervaren wij als totaal ongepast en kwetsend.
Er kunnen ook heel wat andere redenen aangehaald worden die er ook toe bijdragen dat
mensen sneller een logopedist raadplegen en dat de kosten voor terugbetaling van
logopedie door het Riziv stijgen:
Misschien zijn niet alle ouders zo tevreden over de mogelijkheden en vooral de praktische
invulling van de extra hulp die binnen de school wordt aangeboden aan kinderen met stem- ,
spraak- , taal- en leerstoornissen.
De bevolking veroudert en meer senioren hebben logopedische hulp nodig.
Er zijn steeds meer anderstaligen waarvoor logopedische hulp ingeroepen wordt.
Steeds meer mensen beseffen het belang van een goede mondelinge en schriftelijke
taalvaardigheid.
Het Riziv heeft in de voorbije jaren ook een aantal stoornissen terugbetaalbaar gemaakt die
vroeger niet in aanmerking kwamen.
En trouwens, de toenemende uitgaven voor logopedie louter op rekening van de logopedisten
zelf afschuiven is nogal vreemd : terugbetaling van logopedische therapie door het Riziv gebeurt
alleen op voorschrift van een arts! Betekent dit dus dat ook alle artsen die logopedie
voorschrijven onbekwaam zijn en de ‘commercialisering van de logopedie’ in de hand werken?
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En betekent dit dat ook de geneesheren - adviseurs van de ziekenfondsen, die elke
logopedische therapie die terugbetaald wordt eerst moeten goedkeuren, eveneens onbekwaam
zijn en nodeloze logopedie zomaar toelaten ?
Jarenlang voerden wij zelf ook heel plichtsbewust en correct logopedische screenings uit bij
kleuters en bij leerlingen uit het eerste leerjaar. Leerkracht, directie, CLB en ouders kregen een
overzicht van de resultaten en toelichting. Duizenden leerlingen werden efficiënt gescreend en
alleen indien echt nodig doorverwezen voor logopedische therapie. Gratis en voor ouders
volledig vrijblijvend! Dit kregen ze vooraf op papier. Omdat kleuterleidsters, leraren en ouders
heel wat stem- , spraak- of taalstoornissen onvoldoende opmerken en moeilijk of helemaal niet
kunnen inschatten hoe deze problemen kunnen evolueren (wij hebben dit jarenlang statistisch
bijgehouden en zo overduidelijk bewezen!) kregen heel wat leerlingen zo toch de juiste hulp op
het juiste moment. Dit bespaarde het kind meestal niet alleen veel persoonlijk leed maar de
maatschappij ook heel wat geld!
Bepalen of een kind in aanmerking komt voor een logopedische therapie is nu net een
aspect waarvoor logopedisten zijn opgeleid, niet zorgcoördinatoren, kleuterleidsters of
CLB- medewerkers!
Hoe zouden wij het ervaren als wij bij een medisch probleem eerst een verpleegster moeten
passeren die bepaalt of ons probleem wel ernstig genoeg is en die beweert zelf heel goed te
weten hoe onze kwaal verder zal evolueren alvorens wij bij een dokter toegelaten worden?
En ja, een klein aantal van deze gescreende leerlingen kreeg therapie binnen onze dienst. En
wij hielden aan deze zeer waardevolle maar intensieve en erg tijdrovende screeningactiviteiten
zeker ook een positieve naambekendheid over. Maar wij hebben nooit één leerling onnodig of
zonder duidelijke informatie vooraf aan de ouders toe doorverwezen naar een collega of zelf
behandeld!
Wij stopten deze screenings een aantal jaren terug na overleg met het CLB en op grond van de
deontologische regels van onze beroepsvereniging.
Wij zijn er niet slechter van geworden maar de leerlingen en scholen zeker ook niet beter ...
Wij zien helaas steeds meer oudere leerlingen met nog moeilijk weg te werken taal- en
uitspraakproblemen>
En ja, ook wij doen soms aan’ huiswerkbegeleiding’!
Bijna uitsluitend bij leerlingen met een leerstoornis voor wie het huiswerk vaak een erg zwaar
probleem vormt en zeer regelmatig tot ernstige gezinsspanningen leidt. Soms kadert dit binnen
een door het RIZIV- terugbetaalbare therapie voor de leerstoornis, soms betalen ouders dit
volledig zelf. Alles altijd in volledig overleg.
Wij zien echt niet in wat daar fout aan is!
Wij blijven vol enthousiasme onze 3 doelstellingen die we bij de oprichting van onze dienst in
1983 formuleerden nastreven : maximale persoonlijke inzet, verspreiding van nuttige
logopedische informatie en samenwerking met ouders, leerkrachten of andere hulpverleners die
daarvoor open staan. En wij ervaren dagelijks dat dit ten zeerste gewaardeerd wordt!
‘Doe wel zie niet om’ en ‘vecht altijd voor iets en niet tegen iemand’!
Dit blijven onze leefregels.
Wij dringen ons nergens op. Wij staan ter beschikking. Met een zeer groot persoonlijk
engagement en met zeer veel ervaring!
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar pittery@evonet.be
Kent u collega’s , vrienden, familieleden,$ die mogelijks ook in onze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn? Bezorg ons hun e-mailadres en wij sturen
hen enkele exemplaren met wat toelichting en uw aanbeveling, waarna zij kunnen kiezen om zich in te schrijven.
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