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Inhoud : nuttige websites om leesplezier te stimuleren bibliotheekaanwinst terugbetaling van
logopedie door de vrije aanvullende verzekering van ziekenfondsen in onze regio taalhumor
Nuttige websites om lezen en leesplezier te bevorderen
November is traditioneel de maand waarin het stimuleren van lezen extra aandacht krijgt. Er is de
boekenbeurs in Antwerpen en de lange winter staat voor de deur. De media publiceren heel wat artikels
over de voordelen van lezen en het belang van het vroegtijdig stimuleren ervan.
Omdat wij heel wat leerlingen begeleiden voor wie het lezen veel moeilijker verloopt dan verwacht of
gehoopt en voor wie het ondervinden van leesplezier dan ook meestal helemaal niet vanzelfsprekend is,
selecteren wij een aantal websites die toch een positief steentje kunnen bijdragen.
Iedereenleest.be brengt het belang van leesplezier onder de aandacht.
Voorlezen.be geeft zeer veel nuttige voorleestips. Ook regelmatig voorlezen is immers zeer waardevol
Kjv.be (Kinder- en jeugdjury Vlaanderen) en Jeugdboekenweek.be zijn ambassadeurs voor het
aanbevelen van goede boeken en voorleesmomenten.
Onze extra tip : creëer in huis een of meerdere plekjes waar kinderen zonder externe afleiding kunnen
lezen.
Ouders van kinderen die binnen onze dienst begeleid worden weten uit ervaring dat ze ook bij al onze
logopedisten terecht kunnen voor individueel aangepaste tips en concrete adviezen.
Nieuw in onze vakbibliotheek : Hoog sensitief, wat je moet weten. Elke van Hoof, 2016
Zowat 1 op de 5 personen is naar schatting hoogsensitief.
Er bestaan over de term hoogsensitiviteit heel wat meningen. Vast staat dat het niet om een stoornis
gaat maar om een persoonlijkheidskenmerk.
Duidelijk is ook dat er heel veel verschillende vormen zijn van hoogsensitiviteit. Hoog sensitieve
personen lijken voor bepaalde prikkels over een soort zesde zintuig te beschikken. Het kan gaan om
puur fysische prikkels, zoals licht of lawaai, maar ook om het aanvoelen van gevoelens en stemmingen.
In het boek ‘Hoogsensitief, wat je moet je weten’ biedt wetenschapper Elke van Hoof een stand van
zaken binnen het nog beperkte wetenschappelijk onderzoek, legt ze heel duidelijk uit wat
hoogsensitiviteit is en hoe je kunt omgaan met de problemen die hoogsensitieve personen soms, maar
zeker niet altijd, ervaren.
Het is intussen duidelijk dat ‘DE HSP-er’ niet bestaat evenmin als ‘DE theorie’ rond hoog sensitiviteit.
Er zijn meerdere psychologische theorieën die momenteel de bovenhand voeren in de huidige
wetenschappelijke lectuur. Ook fel verbeterde beeldvormingstechnieken van de hersenen bieden een
steeds scherper beeld van wat zich in een hoogsensitief brein afspeelt. Ondertussen zijn reeds 4000
wetenschappelijke artikels gepubliceerd die de relatie tussen persoonlijkheid en onze ‘hardware’
(hersenwerking) in kaart proberen te brengen.
Een uitstekend naslagwerk voor iedere professional die met hoogsensitieve mensen in contact komt en
voor iedereen die zelf hoogsensitief is of dit meent te zijn.
(Boeken, brochures of andere infomateriaal uit onze vakbibliotheek lenen wij graag gratis uit aan al wie daarom verzoekt en mits
het respecteren van enkele duidelijke afspraken rond de uitleenperiode)

Terugbetaling van logopedie uit de vrije aanvullende verzekering van het ziekenfonds.
De terugbetaling van logopedie door het RIZIV is kaas met hele grote gaten. Heel veel logopedische
problemen worden niet of onvoldoende lang terugbetaald en een aantal terugbetaalbare sessies worden
bijna systematisch drastisch verder teruggeschroefd. De administratieve aanvraagprocedure blijft, ook na
recente beslissingen, nog erg onlogisch en ingewikkeld.
Verbetering lijkt in geen enkel opzicht op komst, zelfs integendeel.
Zowat alle ziekenfondsen proberen dit voor een klein stukje op te vangen door hun leden recht te geven
op een beperkte tussenkomst vanuit hun eigen middelen, de zogenaamde ‘vrije aanvullende
verzekering’. Let op : niet alle logopedische stoornissen die niet in aanmerking komen voor RIZIV-
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tussenkomst komen automatisch in aanmerking voor tussenkomst via de vrije aanvullende verzekering,
maar vele wel. Raadpleeg dan ook steeds nog even de website van uw ziekenfonds.
De aanvraagprocedure verschilt bij elk ziekenfonds maar is meestal zeer eenvoudig.
Alle tussenkomsten zijn helaas erg beperkt in bedrag en in maximaal aantal toegekende therapiesessies.
Tussen de ziekenfondsen binnen onze regio zijn er op dit vlak grote verschillen. In volgende tabel
geven wij u een overzicht van de huidige situatie. Wij willen daarbij opmerken dat hierin vaak snel, al
dan niet om concurrentiële redenen, of onder druk van hun klanten, veranderingen plaatsvinden.
OVERZICHT AANVULLENDE TERUGBETALING ZIEKENFONDS regio Brugge (november 2016)
ziekenfonds

procedure

CM

Aanvraag via eigen formulier
CM. Geen medisch attest.
Bij goedkeuring,
getuigschriften logopedist
indienen.
Partena/ Euromut
Geen medisch attest.
formulier laten invullen door
logopedist
Neutraal Ziekenfonds Pas na geweigerde aanvraag
riziv, dus met medisch attest.
de
+ 2 jaar, opnieuw na
aanvraag riziv
Onafhankelijk
Geen medisch attest
Ziekenfonds
formulier OZ laten invullen
door logopedist
Bond Moyson

Liberaal
Ziekenfonds

Securex

Medisch attest huisarts +
formulier Bond Moyson laten
invullen door logopedist
Logopedisch verslag
toevoegen bij
ste
1 getuigschrift. Geen
medisch attest.
Geen medisch attest.
formulier Securex laten
invullen door logopedist

bedrag
terugbetaling
per sessie van een
½ uur
50% van tarief
RIZIV, momenteel
11 euro

6,50 euro

Max.
aantal
sessies

na RIZIV nog
tussenkomst?

Max.30;
eerst 20
en
eventueel
nog 10
100

nee

Ja

7 euro
tot max 350 euro in
2 jaar

25 per jaar Ja

14 euro

30

Ja

50% terug na
500 euro prestaties
betaald te hebben
7 euro

max.
250 euro

Ja
(elk jaar tot 18 jaar))

24

Ja

10 euro

30

Ja

Taalhumor
Tijdens een oefening over de noemvorm van werkwoorden geeft een juf volgend voorbeeld :
“We ruiken met onze neus en we lopen op onze voeten”
Een pientere leerling merkt daarbij direct op : “Bij mijn broer is dit net andersom, juf! Bij hem loopt zijn
neus en ruiken zijn voeten.”
Karel zit nu al drie maanden in het eerste leerjaar.
Bij thuiskomst vraagt zijn mama wat hij vandaag zoal op school gedaan heeft.(Een eerder zinloze vraag die
echter door zowat alle ouders blijft gesteld wordenJ)

“Een heel blad volgeschreven” antwoordt Karel trots.
“En heb je daarbij fouten gemaakt?” vraagt mama.
“Neen! Dat hebben wij nog niet geleerd !”
Een kleuter vindt tijdens een boswandeling een tamme kastanje met gesloten bolster.
“Juf, kijk eens! “ roept ze wild enthousiast, “Ik heb een ei van een stekelvarken gevonden!”
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan ’uitschrijven aub’ naar pittery@evonet.be
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