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logopedie bij personen met dementie
‘Wablieftprijs’ 2015

stotteren in de media

Logopedisten zeggen conventie met mutualiteiten op.
We vermeldden reeds in nieuwsbrief 418 van einde augustus (zie archief nieuwsbrief op onze website)
dat de onderhandelingen tussen logopedisten, verzekeringsinstellingen en Riziv over de
voorstellen van de beroepsverenigingen tot grondige, budgetneutrale hervormingen van de
terugbetaling van logopedische stoornissen volledig in het slop zaten, vooral op grond van de
blijvende negatieve houding van de mutualiteiten.
Eind oktober, net voor publiceren van onze vorige nieuwsbrief, hebben de Waalse en Vlaamse
beroepsverenigingen met volledige steun van hun leden, de overeenkomst met het Riziv
opgezegd vanaf 1 januari 2016.
Wat toelichtingen hierbij:
Een conventie is een schriftelijke overeenkomst tussen zorgverleners en mutualiteiten waarin
afspraken worden vastgelegd over de uitoefening van het beroep, de vergoedingen en de
terugbetalingsvoorwaarden en -tarieven. Wanneer één van beide partijen zich niet aan de
afspraken houdt, in dit geval de mutualiteiten, kan deze conventie worden opgezegd.
Mutualiteiten blokkeren volgens de beroepsverenigingen van logopedisten de hervormingen die
absoluut noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve en efficiënte logopedische behandeling die
nochtans gebaseerd zijn op grondige wetenschappelijke analyses, erg kritische
zelfevaluaties en die volledig budgetneutraal zouden zijn.
Wat betekent dit nu concreet?
Vanaf 1 januari 2016 staat het alle logopedisten vrij hun honorarium zelf te bepalen indien er
tegen die tijd geen nieuwe conventie is ondertekend. Nu kunnen alleen niet- geconventioneerde
logopedisten hun honorarium vrij bepalen en worden hun patiënten/cliënten als enigen in de
ganse medische en paramedische sector bestraft met een verminderde terugbetaling. (Binnen
onze dienst zijn alle collega’s, met uitzondering van Patrick, geconventioneerd). De
terugbetaling blijft ook zonder verder conventie, voor de patiënt/cliënt hetzelfde als dit jaar.
In realiteit zal er voor de patiënt/cliënt dus niet zoveel veranderen omdat wij ons niet kunnen
voorstellen dat de meeste logopedisten vanaf januari plots hun honoraria uitzonderlijk zullen
gaan verhogen. De VVL is zeer misnoegd over de misleidende informatie die de ziekenfondsen
in dit kader onder hun patiënten verspreidden. Zij stelden dat bij het ontbreken van een nieuwe
overeenkomst op 1/1/2016 per zitting veel minder zou worden terugbetaald. Dit was foutieve
informatie! Op die wijze leken de mutualiteiten hun eigen leden te misbruiken om de VVL ertoe
te dwingen snel een nieuwe overeenkomst af te sluiten. De VVL en de Waalse zustervereniging
UPLF zetten begin november juridische stappen naar de ziekenfondsen om deze praktijken aan
te klagen en de foutieve informatie recht te laten zetten en kregen daarin ondertussen gelijk van
het Riziv. Terugbetaling blijft zeker ongewijzigd, ook als er vanaf 1 januari geen nieuwe
conventie is afgesloten.
Het blijft een vreemd en ongemakkelijk gevoel dat mutualiteiten, waarmee wij lokaal positief
samenwerken, zich bijna als vijanden van de logopedisten profileren op hoger niveau.
Wij houden u zeker op de hoogte en staan open voor alle toelichtingen
Coördinatieadres: Patrick Pittery

Noordveldstraat 33

8200 BRUGGE

www.dienstvoorlogopedie.be

(050) 31 13 54

Stotteren in de media
Naar aanleiding van ‘Wereldstotterdag’ van 22 oktober laatstleden publiceerden heel wat
kranten een of meerdere artikels over deze problematiek. Vaak ‘openbaringen’ van bekende
Vlamingen over hun spreekangst of (vroegere) stotterproblemen. Inhoudelijk helaas vaak weinig
hoogstaand.
Ook ‘Koppen’ op TV1, wijdde een item aan stotteren. Journalist Michael Dilissen heeft als kind
gestotterd en die periode heeft veel indruk op hem gemaakt. Hij maakte met medewerking van
de Belgische stottervereniging daarover een reportage.
Nu is hij geëvolueerd tot een vloeiende spreker. Voor ‘Koppen’ volgde hij twee stotteraars:
Thomas en Rhüne. Rhüne is een meisje van 16 jaar en zit in het vijfde middelbaar. Rhüne zit
met veel twijfels: zo weet ze nog niet wat ze later wil worden, want bij elke job moet je
communiceren en dat lijkt uitgesloten voor haar. Thomas, een ambitieuze jongeman van 26 jaar
laat zien dat het wél kan: ondanks zijn stotteren koos hij voor een carrière als acteur en danser.
Je moet maar durven wanneer je ultieme werkinstrument je dagelijks in de steek laat!
Logopedie bij dementie.
In de zorg voor het toenemend aantal personen met dementie is ook voor logopedisten een
belangrijke taak weggelegd. Dit zowel op vlak van communicatie als van voeding. Ook binnen
onze praktijk begeleiden wij personen met (beginnende) dementie. Begin december organiseert
de beroepsvereniging hierover een tweedaags congres.
Zelf kochten wij het zopas verschenen drieluik ‘De schat van je leven, herinneringen ophalen
met mensen met dementie’, Herlinde Dely, Howest-kennispunt mantelzorg, uitgeverij EPO,
2015.
Mensen met dementie vergeten veel. Maar tegelijkertijd lijken heel wat zaken van vroeger in hun
geheugen gebeiteld. Dit unieke drieluik neemt ons mee in hun belevingswereld en is daardoor
niet alleen zeer bruikbaar voor mantelzorgers, dit zijn mensen uit hun directe omgeving die mee
instaan voor hun begeleiding, maar ook voor ons, professionele zorgverleners en voor
vrijwilligers. Het eerste deel van het drieluik bevat alle informatie over de aandoening en het
belang van herinneringen. Het tweede deel behandelt negen thema’s van ‘kindertijd’ tot ‘beroep
en vrije tijd’ en ‘radio en televisie’ en staat vol foto’s, en activiteiten om samen mee aan de slag
te gaan. Het derde boek is een levensboek waarin je samen het verhaal van de persoon met
dementie kunt optekenen. De bijhorende website biedt honderden foto’s, beeldmateriaal en
filmpjes als aanknopingspunt voor een goed gesprek.
Wablieft-prijs 2015
Elk jaar looft de Wablieft-krant de ‘Wablieftprijs’ uit aan een persoon of een dienst die
zich heeft onderscheiden op vlak van eenvoudige en duidelijke communicatie. Een
mooi initiatief dat nu reeds aan de dertigste editie toe is.
Dit jaar gaat deze prijs naar schrijfster Ann Decraemer en radiojournalist Jan Hautekiet
voor hun aanstekelijke campagne en hun gelijknamig boek ‘Heerlijk helder’. In het
voorbije jaar gingen zij de strijd aan met het kromtaaltje dat vaak in de ambtenarij en in de
politiek wordt gehanteerd.
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan ’uitschrijven aub’ naar pittery@evonet.be
Interesse in vorige exemplaren? U vindt deze terug op www.dienstvoorlogopedie.be , nieuwsbrief, archief.
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