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Inhoud : varia aan recente informatie over ons beroep en onze dienst
Lekker en gezellig!
Op 29 januari genieten zowat alle teamleden van ons jaarlijks gezellig etentje buitenshuis.
Vorming ADHD en kleuters.
Op 4 februari volgt Pieter een vormingsactiviteit , georganiseerd door Zit Stil, met als onderwerp
‘ADHD en kleuters’.
Waar ADHD theoretisch niet kan voorkomen bij kleuters omdat de diagnose pas officieel kan
gesteld worden vanaf 6 jaar, is het voor ouders, kleuterleidsters en hulpverleners toch wel erg
nuttig te weten waarin ADHD kinderen zich onderscheiden van gewoon drukke kinderen, ook in
een kleuterklas en thuis, en hoe daarmee op de meest positieve manier kan worden omgegaan.
Pieter stelde de handout van deze vorming ter beschikking van alle teamleden.
Welkom Marilou!
Op 5 februari is onze collega Ann-Sofie bevallen van een prachtige dochter ‘Marilou’.
Ouders en dochter stellen het uitstekend!
Logopedisten (en hun klanten/patiënten) vangen alweer bot bij Riziv en mutualiteiten.
Op 6 februari stuurt Patrick een mail naar onze beroepsvereniging met de vraag dringend en
duidelijk naar alle logopedisten te communiceren waarom er in de nieuwe conventie met het
RIZIV een jaar lang geen enkele positieve verandering kon gerealiseerd worden, ondanks een
zeer goed voorbereid en erg gefundeerd dossier en heel wat afspraken en beloftes daartoe als
voorwaarde bij het ondertekenen van de vorige conventie (zie vorige nieuwsbrief). Hij ontvangt
snel een weinig hoopgevend antwoord, waaruit volgend citaat :
‘Voor wat het tekenen van de conventie op zich betreft klopt het inderdaad dat er voor dit jaar
geen zaken kunnen gerealiseerd worden. Het is wel zo dat we in de conventie een aantal belangrijke
krijtlijnen hebben vastgelegd om met de mutualiteiten een aantal essentiële hervormingen,
vernieuwingen en vereenvoudigingen op poten te zetten. Dit staat op papier en dient in 2015
gerealiseerd te worden! Als VVL hebben we deze dossiers al maanden lang voorbereid. In de
onderhandelingen zijn we tot het uiterste gegaan. We stonden voor de keuze om te tekenen en deze
hervormingen een kans te geven dan wel niet te tekenen en de conventie van 2013/2014
voorgeschoteld te krijgen zonder zicht op hervormingen, zonder zicht op honorariumverhoging,
zonder zicht op sociaal statuut, zonder zicht op vereenvoudiging van de procedures noch voor
2016, noch voor 2017 en de daarop volgende jaren!
Hebben we een garantie dat dit allemaal zal gerealiseerd worden? Neen! Wel hebben we een
sterke stok achter de deur. Er is in de conventie een zeer strikte timing ingeschreven met de
mogelijkheid tot opzeggen van de conventie in de loop van dit jaar mocht deze timing niet
gerespecteerd worden door de mutualiteiten. U hoeft er niet aan te twijfelen dat we dit ook zullen
doen mocht blijken dat ons vertrouwen beschaamd wordt. We verkeren dus zeker niet in euforie
met deze conventie maar willen eerst de onderhandelingen nog een kans geven.’
Hieruit blijkt duidelijk hoe minachtend RIZIV en mutualiteiten de logopedisten nog steeds behandelen en
hoe ze ons verder op schandalige wijze onder druk kunnen zetten!
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Concreet betekent dit dat wij en onze patiënten het opnieuw een jaar moeten stellen met een
onaangepaste en onvolledige reglementering voor terugbetaalbare problemen, met een uitgebreide en
vaak absurde administratie, met het verder afnemen van soms onaangepaste testen uit een opgelegde
‘limitatieve lijst’, dat er voor logopedisten alweer minstens voor een jaar geen enkele compensatie
tegenover staat wanneer ze zich ‘conventioneren’ en dat er geen gedeeltelijke conventionering mogelijk
blijft, waar dit voor andere medische en paramedische vrije beroepen wel het geval is,;
Het blijft dus zo dat logopedisten er geen enkel voordeel bij hebben om zich te conventioneren behalve
de totaal onverantwoorde en bij geen enkele ander medisch of paramedisch beroep gehanteerde
strafmaatregel voor de patiënten, waarbij, voor wie toch in aanmerking komt voor terugbetaling,
deze terugbetaling met 25% wordt verminderd als onderzoek en therapie gebeurt door een niet
geconventioneerde logopedist!
Dit is een echt chantagemiddel en wellicht trouwens de enige reden waarom de meeste logopedisten
zich opnieuw gedwongen zullen voelen om de conventie toch te ondertekenen. Weinigen willen dat hun
patiënten die in aanmerking komen voor terugbetaling minder terugbetaald worden dan bij de collega’s
uit de buurt.
Vormingsavond Sprankel West-Vlaanderen te Brugge.
Op 31 maart organiseert Sprankel West-Vlaanderen een vormingsavond met als onderwerp
‘Omgaan met kinderen met ernstige leerproblemen’.
Spreker is Prof. Dr. Pol Ghesquière, auteur van verschillende boeken over leerstoornissen.
Plaats : Cultuurzaal Daverlo , Dries 2, 8310 Assebroek. Aanbevolen!
Nieuw : ‘spiekboekjes taal en rekenen’.
Wij kochten enkele exemplaren van het ‘Spiekboekje taal’ en ‘Spiekboekje rekenen’. In beide boekjes
is op een zeer overzichtelijke manier en los van één specifieke methode alles te vinden wat kinderen op
de basisschool (en daarna) leren voor taal en rekenen. In ‘Spiekboekje taal’ komen aspecten als spelling,
woordsoorten, zinsdelen, woordenschat en teksten aan bod. ‘Spiekboekje rekenen’ handelt over getallen,
bewerkingen, breuken, maten, meetkunde, grafieken. De boekjes zijn ingedeeld in thema’s en tabellen
en zijn heel erg duidelijk. Niet alleen voor de leerlingen maar ook voor ouders of grootouders die
kinderen af en toe begeleiden of helpen bij studeren of bij huistaken zijn het erg handige en nuttige
boekjes. Wij lenen ze graag even ter inzage uit aan al wie ons daarom verzoekt. Losse boekjes kosten
9.50 euro per deel + verzendingskosten, en zijn verkrijgbaar via uitgeverij schoolsupport
www.schoolsupport.nl.
Spreekangst vaak op nummer 1 in angstvragenlijsten!
We kennen angst voor spinnen, angst voor de dood, hoogtevrees, bang in het donker; In dat rijtje hoort
ook angst om te spreken voor publiek. Volgens recent onderzoek van Jim Peterson, een Amerikaanse
professor die voor zijn studenten, en voor iedereen die er wil van leren, een website beheert over
‘speech topics’, staat de spreekangst op nummer één bij de zogenaamde ‘sociale fobieën’. Naar
schatting 12 % van de actieve bevolking zou last hebben van één van die ‘angsten’. En daarvan worstelt
1 op 5 met spreekangst. Meestal vergroot de schrik als er meer publiek in de zaal zit. Is er verschil als
men spreekt voor bekenden – een speech op een familiejubileum – of voor onbekenden? Zeker.
Sommigen zetten schitterende speeches neer voor familie, maar huiveren bij het idee om dit te doen
voor een groep onbekenden. Is er een verschil tussen spreken voor een camera en spreken voor een
zaal? Zeker, een camera intimideert de meest taalvaardige spreker nog meer dan een levend publiek.
Bestaat er een recept om spreekangst te overwinnen? Zeker! Er bestaan er veel. Werken die recepten?
Soms. Wanneer werken ze dan wél? Dat hangt van verschillende factoren af, zoals de ernst van de
‘kwaal’, de motivatie van de leerling, de kennis, de ervaring en het geduld van de leraar. Heeft het met
talent te maken? Natuurlijk, dat is zeker een belangrijk element. Nog belangrijker is de overtuiging. Welke
overtuiging? De overtuiging dat je ondanks angst toch een goede spreker kan zijn. Dat talent maar een
deel van het verhaal is, en dat een gezonde dosis zelfvertrouwen de hefboom is om een goede spreker
te worden. Meer info vind je ook op www.pitteryspeechconsult.be
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar pittery@evonet.be ‘uitschrijven aub’
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