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Nieuwe conventie logopedisten-Riziv
We waren deze nieuwsbrief graag gestart met een hele rij lachende smileys.
We hadden opnieuw een sprankel hoop en er was ons, door onze beroepsvereniging, ook in het
voordeel van onze patiënten, opnieuw veel positiefs in het vooruitzicht gesteld.
Maar we vreesden het eigenlijk al vooraf. Na 40 jaar ervaring in deze logopedische sector kun je
al wel een beetje voorspellen hoe onderhandelingen tussen logopedisten en het ‘hoger
establishment’ aflopen, zeker als je daarbij ook nog wat realistisch (sommigen noemen het
pessimistisch2) ingesteld bent.
Enerzijds waarderen we de grote inspanningen van de logopedisten- onderhandelaars van de
beroepsvereniging. Het kost enorm veel tijd en energie om stevige dossiers samen te stellen en
veel verplaatsingen en vergadermomenten.
Maandenlang overstelpte onze beroepsvereniging haar leden met groot enthousiasme en
overtuigingskracht met harde en wetenschappelijk ondersteunde argumenten die ze keihard en
met dreigende taal zou verdedigen bij elke nieuwe, moeizame onderhandelingsronde.
Wat ook nu weer uit de bus gekomen is levert ondanks dit luid geblaat echter zeer weinig wol,
en dan nog wol van een zeer povere kwaliteit. Dit zowel voor de logopedisten als voor
hun patiënten. Zo moeten we samen blijven aanmodderen met een nog steeds erg
onvolledige, zelfs drastisch verder afgebouwde en niet aan de ernst van een stoornis
aangepaste terugbetaling, met nog steeds een administratief kluwen bij elke aanvraag,
met nog meer regeltjes en voorwaarden! Dit als ‘onderhandelde losprijs’ voor een iets
hoger honorarium voor therapieën binnen de praktijk, een (beperkt) sociaal statuut, dit
laatste ook al gekoppeld aan bijzondere voorwaarden, en wat beloften, die in het verleden
ook al werden gemaakt maar echter nooit werden nagekomen.
Nog maar eens het bewijs dat, alle goede bedoelingen en vele inspanningen ten spijt,
logopedisten en hun vertegenwoordigers moeten leren leven met het feit dat ze door de top van
Riziv en mutualiteiten zeker niet ernstig genomen worden.
We besparen u momenteel de details want de conventie die op 6 maart ondertekend werd, zal
wellicht ten vroegste in september officieel kunnen van start gaan wegens ‘enkele noodzakelijke
wetswijzigingen’ (!) , dus we hebben nog heel wat tijd (en enkele nieuwsbrieven2) voor de
belangrijkste toelichtingen voor onze lezers en patiënten.
We beseffen zeer goed dat ook in heel wat andere sectoren niet altijd alles naar wens verloopt,
dat er nog heel wat andere en vaak veel hetere en financieel veel belangrijker dossiers op
onderhandelingstafels komen. Maar dat we als logopedist volledig gedomineerd worden door
administratieve kolossen met een politieke agenda, die vanuit hun ivoren toren en bijna altijd
gebaseerd op louter statistische modellen, volledig bepalen hoe het er binnen het werkveld moet
aan toegaan, wordt hier nog maar eens ten volle bewezen. Regelneverij en praktijk blijken
helaas steeds verder uit elkaar te groeien, en dit zeker niet alleen binnen onze sector.
Waar we ons daarbij nog eens extra aan storen en wat we zelfs zielig durven noemen, is het feit
dat onze beroepsvereniging haar leden nu probeert te overtuigen van de ‘mooie realisatie’ en
alle ernstige pijnpunten uit de nieuwe conventie probeert te verdoezelen en als ‘toch een beetje
logisch’ en ‘zonder grote nadelen voor de meeste van onze patiënten’ bestempelt!
Een fenomeen dat we natuurlijk kennen uit de politiek, maar waar we ook daar persoonlijk erg
weinig waardering of respect voor kunnen opbrengen.
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We lopen natuurlijk ook al weer het risico als ‘verzuurd’ bestempeld te worden als je deze
realiteit durft onder ogen te zien en te beschrijven, maar we nemen dit er dan maar bij omdat het
inderdaad bij momenten echt wel letterlijk zure oprispingen veroorzaakt en eens flink gaan
uitwaaien of sporten (en deze nieuwsbrief verspreiden2) uiteindelijk de enige mogelijkheden
vormen om je ergernis en onmacht te ventileren. Het verandert echter niets aan ons verdere
dagelijkse gevecht tegen de onrealistische en frustrerende regelneverij en vooral aan het feit dat
je dit bij iedere nieuwe aanmelding aan ouders of patiënten moet proberen uit te leggen.
En toch doen we vol overtuiging verder en blijven we in ons beroep geloven en investeren. Er
zijn heel wat mensen die zich om nog veel fundamentelere zaken zorgen moeten maken.
‘Maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw
oudere broer en van hoop uw beschermend talent’ schreef de Engelse politicus, filosoof en
dichter Joseph Addison reeds in de jaren 1700. Nog steeds erg actueel dus!
Nieuw onderzoeksmateriaal : TASP; test voor geautomatiseerd spellen bij jongvolwassenen
Binnen de uitgebreide onderzoeksbatterij voor leerlingen uit hoger en universitair onderwijs met
mogelijks dyslexie- dysorthografie, ontbrak er een belangrijke schakel: een genormeerd
zinnendictee. Dit euvel is nu verholpen. We kochten de zopas verschenen TASP aan.
De TASP is dus een zinnendictee voor studenten uit het hoger onderwijs. Het dictee bestaat uit
16 zorgvuldig samengestelde zinnen en wordt via een audiobestand op tempo aangeboden,
zodat studenten maar beperkte tijd hebben om over de schrijfwijze van de woorden na te
denken. Zo is het mogelijk om de geautomatiseerde spellingvaardigheden te meten. Het
dictee is in Vlaanderen genormeerd voor studenten met een vooropleiding algemeen of
technisch secundair onderwijs. De TASP biedt ook de mogelijkheid om een nauwkeurige
foutenanalyse op te stellen. Dit vormt een goede basis voor verdere begeleiding op maat van de
student. Voor logopedisten, pedagogen, psychologen, studie- en studentenbegeleiders zijn de
resultaten van de TASP , en zeker als onderdeel van een uitgebreider onderzoek, dan ook zeker
erg waardevol.
Nieuw therapiemateriaal : ‘Lettersoep’
‘Lettersoep’ is een recent verschenen werkboek voor de aanpak van hardnekkige
letterverwarringen. Voor veel kinderen verloopt het automatiseren van letter-klank- of klankletterkoppeling binnen het aanvankelijk lees- en schrijfproces immers niet zonder problemen. Bij
dyslectische kinderen zijn dit vaak zeer hardnekkige problemen. Dit werkboek gaat in op zowel
visuele als auditieve letterverwarringen en biedt de logopedist een set oefeningen met
éénlettergrepig woordmateriaal op zowel woord-, zins- als tekstniveau.
Europese dag van de stem ; symposium stemkliniek AZ Sint-Jan.
Op 16 april volgde Patrick, samen met zowat 70 collega’s, in Brugge een boeiend en gevarieerd
symposium over stem en stemtherapie, georganiseerd door de stemkliniek AZ Sint-Jan. Dit in
het kader van de ‘Werelddag van de stem’.
Humor : hoe omzeil je spellingproblemen?
Een vader wandelt met zijn zoon op het strand. Plots roept zijn zoon enthousiast:
“Kijk papa, een rare boot!”
“Neen, jongen, dat is een hovercraft!”
“Hoe schrijf je dat, papa?”
“Eh%.nee, wacht eens, het is toch een boot!”
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