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Inhoud : een goede start!
nieuw onderzoek taal

september puzzelmaand
geen BTW op logopedie

bibliotheekaanwinsten

Wij wensen alle leerlingen, hun leerkrachten, begeleiders en ouders van harte een positief
schooljaar toe.
Zelf staan onze ervaren teamleden opnieuw klaar om vanuit hun kennis en zeer ruime ervaring, en
zoals steeds met hart en ziel, een bijdrage te leveren tot de persoonlijke groei van al wie een
beroep op ons doet. Wij staan daarbij altijd open voor een positieve samenwerking, gebaseerd
op wederzijds vertrouwen en respect, zowel met ouders, leraren, zorgcoördinatoren, CLBmedewerkers, artsen als met andere hulpverleners.
Wij geven iedereen bij de start alvast enkele mooie doordenkertjes mee die we sprokkelden uit
‘De dagelijkse gedachte’ van Olaf Hoenson:
Om te groeien zul je uit de schaduw moet stappen.
Bloemen ontluiken door het zonlicht.
Van een goed compliment kan men
wel twee maanden leven.
Mensen een etiket opplakken is gemakkelijk;
het weer lostrekken veel moeilijker.
Een goede leraar brengt leerlingen voort die beter zijn dan hij.

Traditioneel wordt september voor ons een ‘puzzelmaand’. De meeste van de therapieën gebeuren
buitenschools en deze therapie-uren zijn uiteraard beperkt. Dit is nu eenmaal historisch gegroeid maar
helaas voor heel wat kinderen (en hun ouders) en de meeste logopedisten allesbehalve ideaal. Kinderen
hebben meestal ruime naschoolse activiteiten en die kunnen in september nogal wel eens wijzigen, of
zijn na een volle schooldag gewoon moe. Ook voor ouders is het niet altijd evident om zoon of dochter
naar de praktijk te brengen. En ook logopedisten hebben meestal kinderen en een gezinsleven. We zijn
er al elk schooljaar wel uitgeraakt en zullen ook nu ons uiterste best doen om voor iedereen haalbare en
voldoende efficiënte therapiemomenten te vinden. Wij durven daarbij dan ook rekenen op wat begrip en
soepelheid van al wie een beroep op ons doet.
Nieuw in onze bibliotheek : Zoveel meer dan dyslexie; leesproblemen in proportie zien. Marianne
Chatriot, 2016  paperback - 96p.  prijs: € 12.95 - uitgeverij: Nieuwezijds.
Kinderen met dyslexie zijn in de eerste plaats" kinderen. Kinderen die niet gekarakteriseerd zouden
moeten worden door hun leesstoornis. De vele korte verhalen in dit boek beantwoorden vragen die bij
veel ouders en docenten leven. Hoe leer je eigenlijk lezen? Wat is dyslexie ? Hoe wordt het door
kinderen en door hun ouders ervaren? Wat is het effect op de schoolprestaties?
De verhalen laten ook zien hoeveel moeite het dyslectische kinderen soms kost om hun achterstand bij
lezen en/of spellen te accepteren, hoe ze worstelen met onbegrip en soms zelfs met afwijzing. Maar
Marianne Chatriot, een Franse kinderarts gespecialiseerd in lees- en leerproblemen, geeft vooral een
hoopvolle boodschap: met de juiste hulp uit hun omgeving kunnen kinderen hun zelfvertrouwen
herwinnen en beter met hun dyslexie omgaan. Interesse en begrip zijn daarbij essentieel. Zeer vlot
leesbaar boekje, veel herkenbare getuigenissen en een duidelijke positieve boodschap. Wij lenen ook dit
boekje graag even uit aan al wie ons daarom verzoekt.
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Nieuw taalonderzoek : RENFREW-taalschalen , Nederlandse aanpassing.
Wij kochten de zopas verschenen Nederlandse aanpassing van deze uitgebreide taaltest voor kinderen
tussen 4 en 10 jaar. Deze test biedt belangrijke informatie in functie van de therapie bij kinderen met een
taalachterstand of een taalstoornis. Ze bevat een aantal aspecten die niet aan bod komen bij de huidige
beschikbare taaltests : de snelheid waarmee kinderen een prent kunnen benoemen en de mate en wijze
waarop ze in staat zijn te vertellen over een prent waarvan de luisteraar verondersteld wordt geen
voorkennis te hebben en de prent zelf niet te zien. Tijdens de afname kan, in tegenstelling tot alle andere
taalonderzoeken, op verschillende niveaus hulp geboden worden. Zo krijgt de onderzoeker een beter
beeld over de beste aanpak bij de verdere therapie. Afname neemt ongeveer 45 minuten in beslag,
analyse van de resultaten helaas zowat anderhalf uurA..
Momenteel is deze test nog niet opgenomen in de lijst van testen die het RIZIV vereist om kans te maken
op terugbetaling. Het is een test die momenteel dan ook niet in eerste instantie en niet systematisch bij
elke nieuwe aanmelding zal worden afgenomen.
Definitief : geen BTW op logopedie
De BTW-plicht die dreigde ingevoerd te worden voor niet-RIZIV-prestaties voor logopedisten is sinds kort
definitief van de baan. Zeer recent is minister van Financiën Van Overtveldt ingegaan op de vraag van de
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten om deze kwestie op te lossen.
Sinds 1 januari 2014 werden binnen de BTW-wetgeving de “dienstprestaties van een logopedist” niet
langer als “onderwijs” beschouwd maar wel als “paramedische prestaties”. Deze beslissing had tot
gevolg dat nagenoeg alle zelfstandig werkende logopedisten (gemengd) BTW-plichtig werden. Gemengd
BTW-plichtig omdat logopedisten enerzijds als paramedici BTW-vrijstelling bleven genieten voor de
prestaties die zij verstrekken binnen de RIZIV-nomenclatuur logopedie (dit zijn de prestaties die in
aanmerking komen voor terugbetaling door het RIZIV) maar anderzijds BTW-plichtig werden voor alle
prestaties daarbuiten. Dit betekende dat logopedisten voor alle stoornissen die niet via de nomenclatuur
worden terugbetaald (dus ook bijvoorbeeld degene die via aanvullende verzekering in aanmerking
kwamen) verplicht 21% BTW zouden moeten aanrekenen.
De beroepsvereniging heeft hierop onmiddellijk gereageerd door contact op te nemen met het
hoofdbestuur van BTW te Brussel. Er werden argumenten aangehaald om logopedische prestaties
volledig vrij te stellen en er werd gevraagd de genomen beslissing te herzien. Daarop besliste het
hoofdbestuur van de BTW om de situatie even te bevriezen en de BTW-plicht voorlopig op te schorten.
Ruim een jaar zat dit dossier op die wijze geblokkeerd. Probleem was dat logopedisten geen enkel
officieel standpunt hadden om op terug te vallen om de BTW-vrijstelling aan te tonen.
Daarop heeft de VVL dit voorjaar onderhandelingen gestart met het kabinet van minister Van Overtveldt.
Die hebben uiteindelijk geleid tot een oplossing.
Deze bestaat er in dat logopedische behandelingen – al dan niet op doktersvoorschrift - die niet in de
nomenclatuur zijn opgenomen vrijgesteld zijn van BTW omdat ze voortaan beschouwd worden als
“diensten van gezinsvoorlichting (art. 44, § 2, 5° btw-wetboek)”. Voorwaarde is wel dat ze moeten
verstrekt zijn door erkende logopedisten. Prestaties opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur blijven
uiteraard vrijgesteld.
125 leerzame app’s en websites.
Wie op zoek is naar een overzicht en een kritische evaluatie van app’s en websites voor kinderen kan
terecht op ‘125 leerzame apps en websites’, een uitgave van Mijn Kind Online,
een website van Kennisnet.
Wie dit wenst bezorgen wij graag een kopie op papier.
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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