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Nog maar eens indexering inleveren voor zelfstandige logopedisten.
Na twee jaar van ‘bevriezing’ van de honoraria krijgen zelfstandige logopedisten, net als alle andere
zelfstandige zorgverstrekkers, voor 2017 slechts 1/3 van de normale indexaanpassing van de honoraria.
Wij willen hierover niet klagerig doen maar stellen ons ernstige vragen bij de mogelijkheden die de
overheid ons nog biedt tot verdere professionalisering van ons beroep. Eisen die aan logopedisten
gesteld worden zijn immers steeds hoger, de meeste vormingsactiviteiten werden de voorbije jaren flink
duurder, prijzen voor materiaal voor onderzoek en therapie stijgen onvoorstelbaar en ook vele andere
professionele kosten lopen steeds hoger op.
Onze beroepsvereniging protesteert, wordt (nog maar eens) in het beste geval even aanhoord, maar
zoals gewoonlijk helemaal niet ernstig genomen en kan geen enkele druk uitoefenen.
Zij hebben immers recent de conventie met het RIZIV ondertekend, daar waar artsen, tandartsen,
kinesitherapeuten en geneesheren dit momenteel terecht resoluut weigeren.
En wij, in onze praktijk, wij boeren lustig voort, verbijten de minachting en frustratie en streven ernaar dat
onze cliënten er zo weinig mogelijk van merken. En de overheid denkt ‘Zie je wel dat het met zo weinig
ook gaat’ en zoekt naar verdere besparingen in de sociale sector;
Daarnaast wordt het maximaal aantal terugbetaalbare sessies van heel wat stoornissen waarmee de
meeste logopedisten in hun praktijk geconfronteerd worden ook drastisch teruggeschroefd als
compensatie voor een beperkt sociaal statuut:
Lees- , spelling en rekenstoornissen : maximaal 140 sessies van 30 minuten in plaats van 192
Stotteren : maximaal 128 sessies in plaats van 192
Taalstoornissen bij jonge kinderen : maximaal 190 in plaats van 384
Dysarthrie (verworven uitspraakproblemen door ziekte of een neurologische aandoening) : maximaal 176
in plaats van 480
Afasie (verworven taalproblemen door ziekte of ongeval) maximaal 288 in plaats van 480.
Bij het publiceren van deze nieuwsbrief is deze maatregel nog niet gepubliceerd in het Belgisch
staatsblad en blijven de vroegere normen nog in gebruik.
Arme jonge collega’s die nu nog een praktijk wensen uit te bouwen;.
Huiswerk in de lagere school?
Met heimwee kijken we soms terug op de periode van onze lagere school. Na de lessen soms een beetje
huiswerk, maar vooral SPELEN!
En toch doorliepen ook toen velen het secundair onderwijs en daarna de Hogeschool of Universiteit
zonder al te grote problemen.
In toenemende mate krijgen leerlingen uit de lagere school huiswerk mee, ook al vanaf het eerste
leerjaar. In feite een zinloze en meestal negatieve onderneming, want, ofwel kent het kind de materie
voldoende goed en zijn extra oefeningen volledig overbodig, ofwel, en dit is pas erg, is de leerling
helemaal niet mee of heeft het een duidelijk probleem en vormt het huiswerk een vaak lange nachtmerrie
voor kind en ouders of grootouders. Vele leuke en gezellige familieavonden gaan in rook op door de
zenuwslopende hulp die moet geboden worden.
En nog erger: recent wetenschappelijk onderzoek door prof. Eric Depreeuw toont aan dat huiswerk voor
leerlingen met problemen leidt tot toenemende faalangst die, eens verworven, niet meer overgaat!
Hard(er) werken overdag op school dus en ’s avonds vooral tijd voor ont-spannen!
(naar K.Ringoot, Nieuwsbrief Leerwijzer Oostduinkerke)
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Nu ook TEJO in Brugge.
TEJO (Therapeuten voor jongeren) richt zich in verschillende steden tot jongeren tussen 10 en 20 jaar
die ‘even de draad kwijt zijn’, zich erg verdrietig voelen, geen uitweg meer zien, gepest worden op
school, zo vreselijk kwaad zijn dat ze alles zouden willen kapotmaken, ;.
Jongeren kunnen binnen springen, met of zonder afspraak, in volledig vertrouwen en gratis.
Doel is de jongere weer in contact te brengen met zichzelf en met zijn/haar sterke kanten.
Is één helpend gesprek niet voldoende dan spreken ze gewoon nog eens af.
Nu dus ook al een tijdje in Brugge, Stationslaan, 14 bus 3 8200 Brugge, www.tejo.be ,
0468 35 34 74 en 050 66 15 05
SPIN- test voor gehoor in CLB-centra.
Steeds meer jongeren lopen ernstige kans op blijvende gehoorschade door directe blootstelling aan
overdreven luide muziek.
Recent gebruiken de CLB- centra (voor sommigen nog steeds beter gekend als de vroegere PMScentra) de zogenaamde SPIN test. Deze ‘Speech-In Noice-test’ of, vrij vertaald, ‘spraak-in-ruis-test’,
onderzoekt het verstaan van spraak in een rumoerige omgeving bij leerlingen van het vijfde leerjaar en
van het derde secundair. Bij de SPIN- test krijgen de leerlingen telkens een reeks van drie cijfers te
horen met achtergrondruis en noteren ze welke cijfers ze gehoord hebben. Deze test vervangt de oude
gehoortest met ‘piepjes op verschillende frequenties’
Wijzigingen terugbetaling vrije aanvullende verzekering CM Brugge
CM heeft de terugbetaling voor logopedische behandelingen gestandaardiseerd voor alle West-Vlaamse
regio’s. In plaats van 30 worden nu 40 sessies terugbetaald, weliswaar slechts aan 10 euro en er wordt
nu ook wel een voorschrift van een (huis)arts vereist. Positief is zeker dat al wie reeds eerder via ‘CM
diensten en voordelen’ van terugbetaling voor logopedie genoot, en dus niet meer in aanmerking kwam,
dit vanaf nu opnieuw kan doen. De teller wordt bij manier van spreken dus voor iedereen op nul
teruggezet. Iedereen waarvan de therapie gestopt is na de vroegere maximale 30 sessies, zonder dat de
problemen volledig opgelost waren, komt dus opnieuw in aanmerking !
Info- avond Sprankel West-Vlaanderen.
Op donderdag 9 februari organiseert Sprankel West-Vlaanderen in de cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310
Assebroek om 19.30 een info-avond met als onderwerp :
dyscalculie, tips en tricks.
Spreker is logopediste Annemie De Bruycker.
Inschrijven uitsluitend via sprankelwvl@gmail.com

Rapportenhumor
“Wat heeft jouw vader gezegd over de opmerkingen die ik op je rapport geschreven heb?” vraagt de
leraar aan de zoon van een grafoloog (Grafologie of schriftkunde is de pseudowetenschappelijke studie
en analyse van handschriften en schriftbeelden in relatie tot de menselijke psychologie)
“Opvliegend, neiging tot fysiek geweld, intelligentiepeil beneden gemiddelde, beweert mijn papa”,
antwoordt de leerling;
Een reden waarom rapporten en opmerkingen steeds vaker via internet aan ouders bezorgd worden?
Loesje, die haar jaar overdoet, komt thuis met alweer een slecht rapport.
“Hoe kan dat nu toch?” vraagt haar vader.
“Omdat het juist even moeilijk is als vorig jaar, papa!
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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