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Over Nederlandse solidariteit en Vlaamse regelneverij.
Logopedisten in Nederland liggen momenteel zwaar onder vuur op vlak van honoraria en terugbetaling.
Het honorarium werd door een groot aantal zorgverzekeraars net teruggebracht van 38 euro tot 32 euro.
Vier Nederlandse collega’s startten daarom op 1 november een heel fijn privé-initiatief: ze willen een
kortfilm laten maken onder de titel ‘logopedie loont’ en deze verspreiden bij een zeer breed publiek. Deze
film toont de verschillende aspecten van de logopedie en bewijst dat logopedie wel degelijk loont!
Zij deden een video-oproep aan alle collega’s via de sociale netwerken LinkedIn en Facebook. Zij
vroegen hen om financiële steun voor het symbolische bedrag van één behandelingsbeurt. Binnen de vijf
dagen konden zij beschikken over de noodzakelijke 5000 euro. Van solidariteit gesproken!
Op dit vlak kunnen wij zeker nog heel veel leren van onze Nederlandse collega’s.
Hier wordt momenteel binnen onze beroepsvereniging nogal wat aandacht besteed aan de opvolging van
klachten van logopedisten over de aard en de grootte van moderne raambelettering of naamborden
waarmee collega’s uit de buurt hun praktijk duidelijk kenbaar maken, en die afwijken van de stokoude
norm van maximaal 16 vierkante decimeter (voor alles zijn er regeltjes in ons land), en zou, naar horen
zeggen, zelfs de voorzitter van onze beroepsvereniging deze ter plaatse komen fotograferen9
CM Brugge organiseert een informatiesessie voor logopedisten.
Samen met een veertigtal collega’s wonen Patrick en Siska op 7 november namens onze dienst een
informatiesessie bij, georganiseerd door CM Brugge. Op het programma: een overzicht van alle
procedures en regels bij aanvraag tot terugbetaling en indienen van prestaties, en toelichting bij
de belangrijke wijzigingen daarbij sedert 1 september.
Op zich zeker een mooi initiatief. Zoals het diensthoofd het in zijn inleiding terecht stelde, zijn
mutualiteiten en zorgverstrekkers immers partners en dienen het belang van dezelfde klanten.
We kregen een duidelijk en grondig uitgewerkt overzicht dat ertoe kan bijdragen dat procedures sneller
en correct verlopen. Voor de meeste logopedisten die het - zoals wij - uiteraard zelf al helemaal hebben
uitgezocht, weinig of geen nieuws.
We misten zowel bij de CM als bij de aanwezige collega’s de kritische bevraging en bemerkingen op heel
wat van die regels en procedures, die soms helemaal niet aansluiten bij de realiteit, of gewoon onlogisch
en geldverspillend zijn, en die het (administratief) correct uitoefenen van onze job tot een bijna
permanente frustratie maken.
Patrick bezorgde de organisatoren een hele reeks van die vragen en opmerkingen vooraf, omdat hij
tijdens de voorziene vragenronde niet alle tijd en aandacht wou opeisen.
Antwoorden daarop waren echter niet in het betoog van CM verwerkt en ook geen enkele van de
aanwezige collega’s liet zich op dit vlak kritisch horen tijdens de afsluitende vragenronde.
Een positieve nababbel leerde Patrick wel dat ook adviserend geneesheren zich wel degelijk bewust zijn
van de aangehaalde problemen, maar zich professioneel natuurlijk alleen kunnen/moeten beperken tot
het toepassen van de wettelijke voorschriften. De gekende ‘Dura lex sed lex! ’ of ‘De wet is de wet!’
Deze ‘spelregels’ kunnen alleen gewijzigd worden binnen LOGOMUT, een commissie
samengesteld uit vertegenwoordigers van de mutualiteiten, van het RIZIV en van de Vlaamse en
Waalse beroepsvereniging.
Of CM binnen LOGOMUT mee streeft naar positieve oplossingen voor logopedisten, werd tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst niet duidelijk, maar de organisatie van deze voormiddag vormde op zich alvast
een positief signaal.
Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat onze beroepsvereniging binnen LOGOMUT ofwel
te weinig invloed kan uitoefenen, of er andere prioriteiten op tafel legt (zoals de grootte van
moderne naamborden en raambelettering of wat hierna volgt9)
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LOGOMUT bepaalt minimale voorwaarden voor logopedische praktijken vanaf januari 2014.
Op 15 oktober is men het in deze commissie LOGOMUT, ongetwijfeld na enkele druk bijgewoonde
vergaderingen met uitgebreide discussies, eens geworden over ‘minimale voorwaarden waaraan een
logopedische praktijk vanaf 1 januari 2014 moet voldoen’ en waarvoor alle logopedisten een
formulier, op erewoord ondertekend, moeten terugsturen naar het RIZIV.
Daarin onder andere deze ‘heel belangrijke’ voorwaarden :
- de verplichting om onderzoeken uit te voeren en therapie te geven in een gesloten (???)
therapielokaal (jawel, zo staat het echt beschreven!) en beschikken over een toilet dichtbij.
Vanaf 2014 gedaan dus voor cliënten om noodgedwongen met pamper of met permanent
dichtgeknepen billen bij de logopedist te vertoeven. Over de verplichte aanwezigheid van
toiletpapier is helaas niets vermeld. Cliënten blijven bij bezoek aan de logopedist ook in 2014 dus
best op hun hoede en wie claustrofobie heeft kan nu zeker best wegblijven9
- Deze voorwaarden dienen niet vervuld wanneer de logopedist bij een cliënt aan huis gaat, en ook
voor de gangen, traphallen, grote bergruimten, eetzalen, 9 waar logopedisten op scholen
geregeld moeten (mogen?) werken zijn in het document geen voorwaarden opgenomen.
- De logopedist moet in zijn/haar praktijk beschikken over materiaal voor onderzoek en
therapie (jawel!!!!) waarmee hij/zij de ‘door de arts voorgeschreven onderzoeken en
therapieën’ moet kunnen uitvoeren! Ook nog steeds geen realiteitsbesef dus, want welke
ouder met een leerling die stottert, of ernstige leerproblemen vertoont, of vooruitstaande tanden
heeft wegens verkeerd slikken, enz., gaat daarvoor eerst te rade bij een geneesheer specialist?
En welke geneesheer specialist beschikt dan over de specifieke kennis om, tijdens een meestal
korte consultatie, te beslissen of logopedische onderzoeken noodzakelijk zijn en kunnen leiden tot
terugbetaling door RIZIV, en om de resultaten ervan achteraf dan ook nog eens te beoordelen?
Alle teamleden hebben dit document uiteraard noodgedwongen braafjes ondertekend en
teruggestuurd (mocht niet via mail) en dragen zo hun steentje bij tot de werkzekerheid bij B-Post en
Riziv, waar die duizenden brieven zullen moeten verwerkt en opgevolgd worden. Een positieve
maatschappelijke bijdrage van onze kant dus.
Cynisme is nooit positief, maar als er collega’s zijn die er, na een intensieve, gedreven professionele
loopbaan van ruim 38 jaar (korter mag ook) als zelfstandig logopedist (*), in slagen om bij dergelijke
administratieve bepampering en verplichtingen, niet toch een klein beetje cynisch te worden, mogen
ze ons steeds contacteren voor een opbeurende babbel in ons (gesloten!) therapielokaal met toilet.
(* een zelfstandige werkt per definitie niet onder gezag leiding en toezicht en logopedisten zijn, ook al
per definitie, hoog opgeleide, vakbekwame mensen)
Bibliotheekaanwinsten (steeds gratis te ontlenen op eenvoudig verzoek)
Stotteren doe je niet alleen. Hulpboek voor jongeren. C.van Wensen, I de Dood, uitgeverij SWP, 2013.
Iedereen die stottert heeft ook momenten waarop het spreken gewoon vloeiend verloopt. In dit boek
krijgen jongeren op een duidelijke manier en met veel voorbeelden en ervaringen, uitleg over stotteren en
over de verschillende factoren die daarbij een rol kunnen spelen. Het levert een belangrijke bijdrage aan
een positief zelfbeeld en het meer ontspannen met stotteren kunnen omgaan. Thema’s zoals school,
vrienden, verliefdheid, ouders en familie komen aan bod. Een nuttige aanvulling bij onze begeleiding van
jongeren die stotteren, die we hen dan ook graag ter beschikking stellen.
De Stemgids (L.Heylen e.a., uitgeverij Garant, 2012.
Deze gids, die bestemd is voor iedereen die zijn of haar stem veel gebruikt, geeft niet alleen informatie
maar ook heel concrete richtlijnen, adviezen en oefeningen voor goed stemgebruik en een correcte
stemverzorging. Stemproblemen als heesheid, stemvermoeidheid, de ontwikkeling van
stemplooiknobbels en andere ongemakken, kunnen met behulp van dit boek worden voorkomen of
verholpen. Zeker bruikbaar als onderdeel van onze logopedische therapie aan jongeren of volwassenen
met stemklachten
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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