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Inhoud :

inleveren
dysfasie, een taalstoornis met ernstige gevolgen
terugbetaling logopedie via vrije aanvullende verzekering

de oorzaken van stotteren

Iedereen inleveren? Ook logopedisten doen noodgedwongen mee!
Na jaren waarin het er steeds meer naar uitziet dat ook heel wat beleidsvoerders en financiële instellingen nogal
onverantwoord en schaamteloos zijn omgesprongen met de (zelfs niet) beschikbare financiële middelen, zijn heel
wat van diezelfde personen en instanties er intussen in geslaagd om ons ervan te overtuigen dat ‘we’ allemaal ruim
boven onze stand geleefd hebben en dat ‘we’ nu dan ook maar met zijn allen wat langer moeten werken en (nog)
wat meer moeten inleveren. Ze hebben in de huidige omstandigheden zonder enige twijfel gelijk. Geen puur
Belgisch fenomeen, maar een financiële crisis op Europees en zelfs op wereldniveau.
Zelfstandige logopedisten zijn uiteraard solidair en worden gedwongen zowat de helft van hun indexaanpassing in
te leveren. Honoraria van geconventioneerde logopedisten worden in 2012 dus aangepast aan de index met slechts
1.57% in plaats van met de voorziene 2.99%.
Een schijnbaar ‘kleine inlevering’, maar eentje die logopedisten echter wel de rest van hun loopbaan zullen
meedragen.
Even concreet uitgerekend bedraagt deze inlevering ruim 600 euro per jaar voor logopedisten die gedurende 48
weken, ongeveer 30 uren logopedische therapie per week uitvoeren.
Daarenboven stijgen ook bij logopedisten zowat alle kosten, nodig om een degelijke praktijk te runnen.
En dit binnen een statuut waarbij je amper een wettelijk pensioen opbouwt, geen vakantiegeld ontvangt, slechts een
zeer beperkte bijdrage ontvangt voor een zeer korte periode van zwangerschapsverlof, 18 jaar lang een heel wat
lagere kinderbijslag ontvangt voor een eerste kind en bij ziekte of ongeval pas na 3 maanden in aanmerking komt
voor een kleine vergoeding uit de ziekteverzekering.
Een heel flinke inlevering dus, in het bijzonder voor alle jonge collega’s, het gros van de logopedisten.
Omdat wij helemaal niet geraadpleegd werden over deze inlevering zouden we misschien ook een staking kunnen
overwegen9
Leest u tussen deze regels door een beetje verzuring? U hebt helaas gelijk
Tot op heden konden we ons in deze duistere winterperiode ‘s avonds nog af en toe eens mentaal heropladen bij
de gezellige warmte van onze haard of onze houtkachel. Helaas lopen we misschien binnenkort, als het net niet
genoeg waait, ook voor deze gezelligheid kans op een boete wegens onze bijdrage tot de toename van de
luchtvervuiling. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke maatregelen er zeer dringend moeten komen om onze
gezondheid en die van onze nakomelingen te vrijwaren (zodat iedereen gezond en wel ook wat langer kan
werken9), en dat ze ook werk creëren voor waardevolle, nieuwe controlerende instanties die wellicht aan de hand
van ingewikkelde tabellen over soorten kachels, aard van het brandhout, lengte van uw schoorsteen, windrichting
en nauwkeurige windsnelheid, enz., uw boete zullen kunnen berekenen. Boete waartegen u uiteraard administratief
beroep zult kunnen aantekenen en waarover u natuurlijk een internetforum of facebookgroep zult kunnen openen.
Interpreteert u dit stukje als cynische humor? U hebt helaas weer gelijk
Verzuring, cynisme en algemene stakingen dragen uiteindelijk niet bij tot een betere maatschappij en persoonlijk
geluk. Daarom blijven we ons met grote inzet en gedrevenheid inzetten en investeren we verder in ons beroep,
zodat we bij iedereen die een beroep op ons doet voor informatie, onderzoek of begeleiding, een steentje kunnen
bijdragen tot het persoonlijk en maatschappelijk welzijn. Logopedisten zijn immers vooral idealisten!
Idealisme is misschien soms wat naïef, maar is voor zowat alle betrokken partijen toch steeds beter.
Het kost bij momenten echter wel steeds meer energie om dat idealisme en grote motivatie te behouden9
De waardering en dankbaarheid van zo veel mensen die wij helpen, vormen hierbij nog steeds onze
belangrijkste energiebron!
Nieuw in onze bibliotheek: Dysfatische ontwikkeling
Wij kochten 5 exemplaren van ‘Dysfatische ontwikkeling. Leidraad voor ouders, leerkrachten en
hulpverleners. Deze publicatie werd geschreven door de Werkgroep Dysfatische Ontwikkeling van het
revalidatiecentrum Overleie Kortrijk.
Kinderen met een dysfatische ontwikkeling vertonen geen gewone achterstand op vlak van spraak en taal, maar
een aangeboren, neurologische ontwikkelingsstoornis. Een stoornis in de opbouw van spraak en taal met grote
impact op de ontwikkeling en het algemeen functioneren als kind, maar ook in het verdere leven.
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Een dysfatische ontwikkeling kan niet alleen het schools leren bedreigen maar kan ook aanleiding geven tot een
verhoogd risico op problemen met de emotionele, communicatieve en sociale ontwikkeling. Deze problemen
kunnen dan op hun beurt weer aanleiding geven tot gedragsproblemen.
Een dysfatische ontwikkeling komt betrekkelijk vaak voor. Ook ernstige vormen zijn niet echt zeldzaam.
Deze taalontwikkelingsstoornis is niet het gevolg van een gehoorverlies, een lagere leerintelligentie, emotionele
problemen, een ongunstig opvoedingsklimaat of een beperkt taalaanbod.
Een dysfatische ontwikkeling kan ook gepaard gaan met een ontwikkelingsdyspraxie.
Bij dergelijke kinderen gaat er ook nog iets mis in het plannen en het uitvoeren van bewegingen en handelingen.
Dit veroorzaakt natuurlijk extra problemen bij spelen, leren en werken.
In deze nieuwe publicatie bespreken de auteurs uitgebreid en duidelijk alle kenmerken van dysfasie.
Het bevat algemene tips, speciale tips bij taalstimulering, specifieke hulpmiddelen en tips per
leeftijdscategorie: kleuters, lagere schoolleerlingen, jongeren met dysfasie.
Logopedisten hebben uiteraard een belangrijke inbreng bij de diagnose en de begeleiding van kinderen met een
dysfatische ontwikkeling.
Wij lenen deze publicatie, zoals trouwens al onze boeken en publicaties, graag uit aan al wie interesse heeft (en het
ons na het lezen liefst onmiddellijk terugbezorgt, want daar loopt het helaas toch wel regelmatig eens fout!)
Ook nieuw in onze bibliotheek : Zit stil ! (en uiteraard ook gratis beschikbaar op eenvoudig verzoek)
Samen met het Centrum Zit Stil publiceerden Theo Compernolle en Robert Vermeiren zopas een herwerkte editie
van “Zit Stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen.”
Sinds het verschijnen van de eerste versie, inmiddels meer dan twintig jaar geleden, maakten tienduizenden
ouders, leerkrachten en hulpverleners dankbaar gebruik van deze basisgids. Voor deze nieuwe, volledig herziene
uitgave, werd het boek helemaal herwerkt aan de hand van de meest recente wetenschappelijke kennis en
inzichten.
Het boek is een prima hulpmiddel om overbeweeglijke kinderen op een liefdevolle manier te helpen hun kwaliteiten
beter te leren gebruiken en zo goed mogelijk met hun eventuele handicaps om te gaan.
Hoe komt het nu toch dat iemand stottert?
Als logopedist-stottertherapeut word je heel regelmatig gevraagd naar de oorzaken van stotteren.
Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt steeds meer dat stotteren in oorsprong hoofdzakelijk een genetisch
probleem is, en dus zeker niet de schuld van ‘slechte’ of verkeerd reagerende ouders, de omgeving in het
algemeen, hormonen, of een eigen ‘slechte’ persoonlijkheid.
Enkel wanneer een aantal genetische omstandigheden aanwezig zijn, kunnen versterkende factoren uit de
omgeving en de persoonlijkheid als het ware het startsignaal geven voor het stotteren. Deze versterkende factoren
kunnen de uitingsvormen, de ernst, de duur, de mate waarin het spreken als handicap wordt ervaren beïnvloeden,
maar ze zijn niet de oorzaak.
Aan de andere kant moet benadrukt worden dat een genetische aanleg niet automatisch betekent dat de persoon
echt gaat stotteren.
Mogelijke therapeutische gevolgen moeten allemaal nog worden onderzocht.
Kiezen voor een vroegtijdige aanpak lijkt momenteel nog steeds de beste optie. We weten immers hoe plastisch het
brein op jonge leeftijd is en hoe we ouders en leerkrachten optimaal kunnen informeren en begeleiden.
Dit kan een goede verklaring zijn voor het grote succes van deze vroegtijdige aanpak.
Terugbetaling logopedie via de vrije aanvullende verzekering
Zowat alle ziekenfondsen bieden aan hun leden een beperkte tussenkomst voor logopedie, in die gevallen waarin
de problematiek niet in aanmerking (meer) komt voor terugbetaling vanwege het Riziv.
De procedures, het aantal sessies en ook het bedrag per sessie, verschilt in onze regio sterk van ziekenfonds tot
ziekenfonds. Ter illustratie : CM en Bond Moyson: 30 sessies aan ongeveer 10 euro. CM gebruikt hier als norm het
maximum aantal sessies, Bond Moyson vertrekt vanuit een maximumbedrag van 250 euro. Euromut vergoedt
maximum150 sessies maar dan slechts aan 7 euro, Onafhankelijk ziekenfonds 50 sessies aan 14 euro maar ook
(als enige) 30 extra sessies bij kinderen die na het verstrijken van de RIZIV goedkeuring toch nog verder
logopedische behandeling nodig hebben.
Vanaf 1 januari is de procedure voor terugbetaling van logopedie via de vrije aanvullende verzekering bij het
Onafhankelijk Ziekenfonds vereenvoudigd.
Alleen CM onderscheidt zich momenteel nog steeds zeer positief door het feit dat zij voor aanvragen voor
terugbetaling via de vrije aanvullende verzekering in de meeste gevallen geen medisch voorschrift vereist, de
logopedist vertrouwt, en cliënten dus niet nodeloos naar de dokter stuurt.
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar pittery@evonet.be
Interesse in vorige exemplaren? U vindt deze terug op www.dienstvoorlogopedie.be , nieuwsbrief, archief.
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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