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Inhoud : evalueren en vooruitzien

waarvoor kun je bij ons terecht?

Januari, even evalueren en vooruitzien.
Samen met de zomervakantie, is de start van een nieuw jaar de ideale periode om eens
achteruit, maar vooral ook om vooruit te kijken. Evalueren, maar ook verder plannen.
Even puur persoonlijk.
Een zeer intensieve beroepsloopbaan van nu ruim 38 jaar als logopedist, stottertherapeut,
personal coach bij presentatievaardigheden en bij leren efficiënt studeren, gaf, en geeft mij nog
steeds, erg veel voldoening. Logopedist is een zeer boeiend, breed, veelzijdig en uitdagend
beroep. Ik zou het eerder een ambacht willen noemen. Voortdurend nieuwe uitdagingen, zelden
of nooit routine! Een ambacht die zowel naar vorm als naar inhoud toch ontzettend snel blijft
evolueren.
Elke dag opnieuw een positieve bijdrage kunnen leveren tot het persoonlijk en maatschappelijk
beter functioneren van kinderen, jongeren en volwassenen, geeft een fijn gevoel.
Vooral de zeer dankbare reacties van de meeste klanten en hun naasten, blijven mij en zeker
ook onze teamleden, stimuleren. Daarvoor alleen al zou je het (blijven) doen!
Is er dan geen keerzijde aan deze fantastische medaille? Uiteraard!
De vele nachtelijke uren die ik regelmatig woelend lig te piekeren over hoe ik ook de volgende
dag, bij nieuwe aanmeldingen of bij bespreking van onderzoeken en therapievoorstellen, een
ethisch en deontologisch verantwoord evenwicht moet zien te vinden tussen de meest efficiënte
logopedische hulp enerzijds, en de onaangepaste regels en normen voor terugbetaling ervan
anderzijds, zullen helaas wellicht niet afnemen in en na 2013 en lijken steeds zwaarder te
wegen.
Vaak ernstig beperkt worden in je professionele mogelijkheden door een wetgeving die
nauwelijks voeling heeft met de realiteit. Zeer vreemde ‘spelregels’ en procedures en een
loodzware, vaak absurde administratie, die ik tot vervelens toe, en meestal niet zonder
plaatsvervangende schaamte, moet proberen uit te leggen aan de (ouders van) klanten.
(Ik verwijs hiervoor ook naar onze nieuwsbrief 377 van maart 2011 ”terugbetaling van logopedie; kaas met zeer grote gaten”. U
vindt deze nieuwsbrief terug op onze website, rubriek nieuwsbrief, archief.)

Natuurlijk besef ik dat er ook binnen heel wat andere sectoren en beroepen geëngageerde
mensen zijn die het graag allemaal wat efficiënter zouden willen. En natuurlijk weet ik dat er
zeker nog veel belangrijker en ingrijpender dossiers op tafel kunnen gelegd worden dan dat van
de logopedie.
Ondertussen lees ik zeer regelmatig wel iets in mijn ‘kwaliteits’krant waarvan ik mij toch ernstig
afvraag of dit een meer maatschappelijk verantwoorde keuze vormt om een gedeelte van ons
belastinggeld aan te besteden. Een grabbel uit de recente voorbeelden waarvan ik uiteraard de
volledige achtergrond en verantwoording niet ken, maar die mij toch erg in het oog springen:
Een nieuwe prikkeldraadomheining rond een militair domein, zal minstens 3,83 miljoen euro
kosten (4/1/13)
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De bewaking van de koning en zijn familie kost aan de politie 14.7 miljoen euro per jaar (8/1/13)
De jaarlijkse dotatie aan de koningin-weduwe bedraagt (bedroeg?) een ‘royale’ (netto!)
1,442.000 miljoen euro.(11/1/13)
Vreemd ook, hoe in tijden waarin men het vooral heeft over de noodzaak van besparen en
administratieve vereenvoudiging, de nog steeds toenemende regeltjes, wetten, en vooral
administratie, er in heel veel sectoren voor zorgen dat arbeidsvreugde en efficiëntie net
verloren gaan. Ik verneem dezelfde klachten van schoolhoofden, leraren, verpleegsters,
apothekers,ondernemers, 6.
Alles willen tellen, in kaart brengen om te kunnen controleren en eventueel bij te sturen, is een
toenemend Belgisch fenomeen, al blijft er voor dit controleren zelden nog tijd of ontbreekt het
aan beschikbare mensen en zouden inhoudelijke controles op het naleven van realistische
en eenvoudige regels en afspraken ongetwijfeld veel efficiënter zijn.
Ondanks de negatieve nevenaspecten zullen al onze teamleden er ook in 2013 naar
streven om onze doelstellingen zoals wij die bij de oprichting van onze dienst in 1983
formuleerden, met een grote gedrevenheid en een sterk persoonlijk engagement verder in
de praktijk te brengen :
- Door een team van goed gemotiveerde mensen en op grond van degelijk onderzoek,

-

verantwoorde hulp bieden aan alle personen met spraak- , taal- , stem- ,communicatieen leerproblemen die daarom verzoeken.
De logopedische wetenschap bekend te maken en bij te dragen tot de verspreiding van
nieuwe vaktheoretische en vaktechnische verworvenheden (o.a. via deze nieuwsbrief)
Mogelijkheden te scheppen tot integratie en samenwerking van het logopedisch
vakterrein in het geheel van de dienstsectoren waar de logopedie een waardevolle
aanvulling kan betekenen.

Waarvoor kun je concreet bij ons terecht?
Voor onderzoek, advies en behandeling van onder andere uitspraakproblemen (onduidelijk
praten, klanken niet of foutief uitspreken), taalproblemen zowel bij kinderen als bij volwassenen
(taalachterstand bij kinderen, taalproblemen na ziekte of ongeval), leerproblemen en
leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, individueel aanleren van een optimale studiemethode,
begeleiding bij instuderen van leerstof), problemen met onvloeiend spreken (stotteren, te snel
en onduidelijk praten) , afwijkend mondgedrag (duimzuigen, mondademen, foutief slikken met
negatieve invloed op de tandenstand), stemproblemen door verkeerd stemgebruik of door
ziekte of ongeval , spreken voor een publiek (spreekangst, helder en duidelijk kunnen je
gedachten formuleren en je publiek blijven boeien), open neusspraak, informatieve
presentaties of vormingsactiviteiten over bovenstaande onderwerpen (ouderverenigingen,
scholen, sociaal-culturele organisaties, 6)
Etentje
Traditioneel werd onze teamvergadering van januari vervangen door een gezellig etentje met
(bijna) alle teamleden op 10 januari.
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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