Nieuwsbrief 394, augustus 2013
dienst voor
logopedie,
stottertherapie en
leerstoornissen

Inhoud : Wie zijn de logopedisten? Wat kost logopedie aan het RIZIV?
Wijzigingen in de terugbetaling bij stem- en leerstoornissen vanaf 1 september.
Wie zijn de logopedisten?
Om de erkenning van de logopedisten door de diensten van de FOD Volksgezondheid voor te
bereiden, werd in 2012 een online onderzoek georganiseerd. Van de 6077 Belgische
logopedisten beantwoordden 78% van de Nederlandstalige logopedisten de vragenlijst.
De resultaten hiervan zijn recent gepubliceerd.
Wij vermelden hieruit wat cijfergegevens die betrekking hebben op deze Nederlandstalige
logopedisten in België. Zo krijgt u wat meer zicht op onze beroepsgroep en wat er bij hen leeft.
Mannen vertegenwoordigen minder dan 3% van de respondenten. De gemiddelde leeftijd van
de Nederlandstalige logopedisten bedraagt amper 34,9 jaar. De beroepspopulatie van
logopedisten is dus nog altijd zeer jong en bijna volledig vrouwelijk.
Acht op de tien logopedisten beschikken over een diploma van professionele bachelor in de
logopedie (het vroegere graduaat of de A1 opleiding), twee op de tien beschikken over een
master (of universitair) diploma.
De beroepsloopbaan van de logopedisten toont een gemiddelde anciënniteit in de uitoefening
van de logopedie van 12,5 jaar.
Bijna 95% van de logopedisten oefent momenteel het beroep effectief uit. Ruim 40% doet
dit onder het statuut van zelfstandige, 35% als loontrekkende en ongeveer 25% cumuleert beide
statuten.
Zeven op de tien Nederlandstalige logopedisten hebben er bewust voor gekozen om deeltijds
te werken.
Logopedisten werken vaak in scholen maar het lokaal waarin de leerling logopedie krijgt is
slechts in de helft van de gevallen aangepast aan die uitoefening !
Logopedisten presteren gemiddeld ongeveer 26 uur per week.
Amper 60% van de wekelijkse tijd wordt direct besteed aan de patiënt. Ongeveer 10% wordt
besteed aan voorbereiding en nog eens 10% aan administratie. Verplaatsingen, vergaderingen,
contact met andere gezondheidswerkers leerkrachten, leeswerk in verband met het beroep en
updaten van kennis, vullen de ontbrekende 20% aan.
Maar liefst 93,5% van de logopedisten geeft aan dat zij in 2011 bijscholing gevolgd hebben en
ongeveer 41% van de Vlaamse logopedisten is lid van een beroepsvereniging.
In heel wat toelichtingen wijzen de logopedisten die onder het statuut van zelfstandige werken
op de problemen waarmee ze geconfronteerd worden: ze beschouwen hun job niet echt als
rendabel als ze kijken naar de uren die ze wekelijks presteren, ervaren een zware
administratieve last, geen continuïteit in de werklast tijdens de schoolvakanties,
onverenigbaarheid tussen werkuren en privéleven, het toenemend aantal wanbetalingen, de
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moeilijkheid om het statuut van zelfstandige te combineren met zwangerschap en moederschap
en de zware verplichtingen van het RIZIV.
Ook wordt gewezen op de moeilijkheid om een job als loontrekkende te vinden en op de
toenemende (soms oneerlijke) concurrentie tussen zelfstandige logopedisten op bepaalde
plaatsen.
Wat kost logopedie aan het Riziv?
Traditiegetrouw maakt het RIZIV in de maand mei voor alle sectoren binnen de
gezondheidszorg de verbruikscijfers bekend van de uitgaven voor het volledige voorgaande
jaar. Dit betekent dat we nu over de cijfers beschikken van wat het RIZIV in ons land aan
logopedie heeft uitbetaald voor het volledige jaar 2012.
Deze uitgaven voor het jaar 2012 bedroegen in totaal € 77.657.000. Dit is een stijging van
4,2% ten opzichte van het jaar 2011. De begrotingsdoelstelling 2012 werd hiermee licht
overschreden.
Als belangrijkste redenen voor de beperkte meeruitgaven in 2012 stelt de beroepsvereniging
enerzijds de indexering van het honorarium (weliswaar in twee stappen) en de groei van
1,7% in het aantal verbruikte sessies.
Het aantal behandelingen voor leerstoornissen stijgt met ongeveer 1,5%, dat voor
taalstoornissen met ruim 3%. In beide gevallen neemt de groeicurve in vergelijking met de
vorige jaren wel snel af. Een opvallende maar niet onverwachte tendens blijft de stijging in het
verbruik van een aantal stoornissen die in verband gebracht worden met de vergrijzing van onze
bevolking.
Wijzigingen in de normen voor terugbetaling van logopedie bij stem- en leerstoornissen
Het RIZIV voert enkele ingrijpende wijzigingen in bij de terugbetaling van logopedie bij
stem- en leerstoornissen. Deze gaan in op 1 september.
Het maximaal aantal sessies logopedie wordt bij stemstoornissen drastisch teruggeschroefd van
maximaal 288 sessies van een half uur binnen een periode van 2 jaar tot maximum 80 sessies.
Voor heel wat patiënten met stemproblemen hoeft dit geen probleem te vormen. Vaak kunnen
stemproblemen met relatief weinig therapiebeurten efficiënt aangepakt worden .Voor patiënten
met een zeer ernstige stemstoornis kunnen 80 sessies soms wel onvoldoende zijn.
De criteria voor terugbetaling zijn wel wat versoepeld, in die zin dat er nu ook functionele
stemstoornissen in aanmerking kunnen komen, daar waar voorheen enkel organische
problemen (waarbij er effectief iets veranderd is aan de structuur van de stemplooien) in
aanmerking kwamen. Dit laatste is zeker positief omdat functionele stemproblemen vaak
evolueren tot organische die dan moeilijker te behandelen zijn.
Bij lees-, spelling- en rekenstoornissen blijft het maximaal aantal sessies ongewijzigd op 192
sessies van 30’ binnen een periode van 2 jaar maar veranderen de voorwaarden om in
aanmerking te komen. Nu kan reeds een aanvraag worden ingediend nadat een leerling 6
maanden onderwijs heeft genoten waar dit voorheen slechts kon na 1 jaar onderwijs.
De problematiek moet wel hardnekkig zijn en bij aanvang mag de leerling niet hoger scoren dan
percentiel 16 (84 kinderen op 100 scoren hoger) op minimaal 2 tests die voorkomen op een door
het RIZIV goedgekeurde lijst.
Ook deze maatregel ervaren wij eerder als positief in vergelijking met de vorige normen,
alhoewel we ernstige bedenkingen blijven hebben bij een arbitrair gekozen percentielcriterium
en zeker bij het voor vele leerlingen te beperkte aantal sessies en de tijdslimiet van 2 jaar.
De opgelegde RIZIV-normen verhinderen vaak het optimaliseren van therapieresultaten
waardoor de discussie ‘of logopedie wel helpt?’ aangewakkerd wordt.
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