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Infosessie dyslexie voor professionelen bij Sensotec.
Op 16 mei wonen Pieter en Patrick in Jabbeke de ‘infosessie voor professionelen’ bij, georganiseerd
door Sensotec met als thema : ‘de laatste trends in dyslexie en leerbegeleiding.’
Zij krijgen er informatie over het nieuwe softwareprogramma Alinea (zie vorige nieuwsbrief via onze
website www.dienstvoorlogopedie.be, rubriek ‘Nieuwsbrief- archief’ en www.sensotec.be) en over het
therapeutische programma Lezergame. ( home.sensotec.be/lezergame) Met deze programma’s wordt
lees- en leerondersteuning op een aantrekkelijke maar goed onderbouwde manier aan de gebruiker
aangeboden, zowel voor individuele ondersteuning als voor hulp in groepsverband.

Studievoormiddag ontwikkelingsdysfasie
Op 5 mei volgt Pieter de boeiende studievoormiddag over ontwikkelingsdysfasie te Gits.
Ontwikkelingsdysfasie is een meestal ernstig en zeer hardnekkig probleem op vlak van taalverwerving.
Uitgebreide informatie hierover op www.dysfasie.net of via publicaties uit onze vakbibliotheek die we
graag gratis ter beschikking stellen.

Logopedie op school maar 8. over de middag.
Wij krijgen in toenemende mate aanmeldingen voor onderzoek en eventueel therapie waarbij de ouders
ons aangeven dat de school vermeldt heeft ‘dat de logopediste wel kan/zal kunnen therapie verzorgen op
school, maar dan wel alleen tijdens de middagpauze.’
De meeste van onze logopedisten werken inderdaad over de middagpauze op scholen. Omdat leerlingen
en ook onze logopedisten verondersteld worden toch ook wat tijd te krijgen om over de middag te eten
en veel leerlingen meestal nood hebben om dan ook nog wat te spelen, is de beschikbare tijd en dus het
aantal therapieën dat kan plaatsvinden over de middag zeer beperkt.
Wij kunnen dus niet meer aan al deze verzoeken voldoen. Ook bij de meeste logopedisten buiten onze
dienst lijkt dit stilaan problematisch.
Vaak begrijpen ouders het dan wel dat wij geen dienst zijn die alleen maar bestaat uit een hele serie
‘zelfstandige over- de- middag-logopedisten’ en zijn dan ook wel bereid om toch naschools een oplossing
te zoeken.
In een aantal scholen lijkt het spijtig genoeg onvoldoende door te dringen dat logopedie het meeste
resultaat biedt als het doorgaat op een gunstig moment voor het kind en op een plaats die daarvoor
geschikt is. Dit geldt trouwens evenzeer voor de intern aangeboden hulp door de zorgleerkracht.
Wettelijk is het trouwens voorzien dat leerlingen ook tijdens de lesuren logopedische therapie mogen
krijgen als aan bepaalde voorwaarden en administratieve eisen voldaan wordt. Scholen kunnen om
uiteenlopende redenen echter autonoom beslissen om dit toch niet toe te laten. Uiteraard kunnen wij niet
anders dan dit te respecteren, maar we blijven het wel in vraag stellen omdat het uiteindelijk een aantal
leerlingen niet ten goede komt, ook omdat het de resultaten van een logopedische therapie deels kan
hypothekeren. Aanbieden van efficiënte logopedische hulp zou toch ieders hoofddoel moeten zijn.
Wij begrijpen dat er een aantal redenen kunnen zijn om geen logopedie in te lassen tijdens de
schooluren, zowel praktische als inhoudelijke, en dat dit zeker niet voor alle leerlingen de beste oplossing
is, maar logopedie systematisch uitsluiten tijdens de lesuren lijkt ons toch geen goede algemene regel.
En dit is zeker niet uit eigenbelang! Sommige leerlingen zijn naschools echt wel te moe. Meestal is er
ook nog huiswerk dat bij leerlingen met taal- en/of leerproblemen vaak al moeilijker verloopt. Bij sommige
kinderen is hun noodzakelijke medicatie voor aandachtssturing uitgewerkt na16 uur. Nog andere
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kinderen hebben een waardevol maar ook soms overvol programma aan naschoolse activiteiten waarvan
heel wat georganiseerd worden door de scholen zelf. En ook ouders of grootouders, kunnen zich niet
altijd systematisch makkelijk vrijmaken tussen 16.15 en 20 uur, op woensdagnamiddag of
zaterdagvoormiddag. Gelukkig laten sommige scholen wel de mogelijkheid voor logopedie overdag toe.
Grondig evalueren wat voor elke individuele leerling de beste oplossing is lijkt dan ook de meest
aangewezen optie. Soms op school, maar dan niet uitsluitend over de middag, en als de therapie
naschools binnen onze praktijk kan geregeld worden : met heel veel plezier!
Weet u trouwens dat er enkele scholen buiten onze regio zijn waarin het schoolreglement vermeldt dat
het behandelen van leerlingen tijdens de middagpauze verboden is ‘omdat de leerlingen er recht hebben
op een ongestoorde maaltijd en behoefte aan rust en ontspanning?’!

Kinesitherapeuten reageren feller dan logopedisten tegen onrechtvaardigheid en discriminatie van
patiënten.
De beroepsvereniging van kinesitherapeuten heeft niet alleen bij de Brusselse arbeidsrechtbank maar nu
ook bij de Raad van State een klacht ingediend wegens de discriminatie dat, net zoals bij logopedisten
trouwens, patiënten 25% minder terugbetaald krijgen bij niet geconventioneerde kinesitherapeuten. Bij
niet- geconventioneerde artsen en tandartsen is dit immers niet zo.
Zowat 16% van de kinesitherapeuten weigeren zich, momenteel te conventioneren, vooral op aanraden
van hun beroepsverenigingen. Bij de logopedisten is dit amper 2% (waaronder Patrick...) Dit omdat onze
beroepsvereniging er bij alle logopedisten op aandringt zich toch achter de voor ons en voor de meeste
van onze patiënten nochtans zeer slechte nieuwe conventie te scharen en logopedisten het zich niet
kunnen/durven permitteren dat de terugbetaling van al hun patiënten 25% lager zou komen te liggen.
Je zou dit pure morele chantage kunnen noemen. Pas sedert vorig jaar is er als een kleine compensatie
de mogelijkheid voor geconventioneerde logopedisten om aan een extra pensioenopbouw te doen. Ook
dit is echter beperkt en gekoppeld aan heel wat voorwaarden en uitsluitingen.
Ter verduidelijking : zich niet conventioneren betekent voor logopedisten en kinesitherapeuten afzien van
de mogelijkheid tot beperkt extra pensioenopbouw via Riziv en is zeker geen beslissing die men neemt
om meer te verdienen op de kap van patiënten. Daarvoor hebben wij zeker het juiste beroep niet
gekozen. Het is in eerste instantie afstand willen nemen van een hele reeks opgelegde maatregelen en
dreigementen en opgelegde tarieven die volgens de ziekenfondsen vooral tot doel hebben financiële
bescherming te bieden aan de patiënten maar die geen rekening houden met de mate waarin een
logopedist/kinesitherapeut investeert in (veel) meer vorming, in specialisatie, in de aanschaf van beter en
meestal duurder onderzoek- en therapiemateriaal en die vaak ook een ruimere ervaring en een hogere
service biedt. Aspecten die de patiënten wel degelijk ten goede komen en zelfs voor het Riziv een
besparing kunnen betekenen wegens de grotere kans op kortere en meer efficiënte therapieën.
Patiënten die verkiezen een beroep te doen op deze therapeuten en daarbij dan ook bereid zijn iets meer
betalen, hoeven dan ook door het Riziv zeker niet bestraft worden met een verminderde terugbetaling
van 25%! Benieuwd naar de uitspraken van Brusselse arbeidsrechtbank en Raad van State.

Extra terugbetaling voor logopedie voor leden OZ
Met het afsluiten van een verzekering ‘Medicalia’ kunnen leden van het Onafhankelijk ziekenfonds nog
eens extra 75% van het remgeld terugbetaald krijgen met een maximum van 600 euro per
aansluitingsjaar.
OZ- leden informeren hiervoor dus best even bij hun ziekenfonds of op de OZ-website.

Leuke taalweetjes (bron : zopas verschenen ‘Atlas van de Nederlandse taal’)
- Eén van de moeilijkste uitspreekbare woorden in onze taal: ‘meteorologisch’. Proberen maar!
Lukt het niet zo goed? Bel ons misschien even voor een afspraak ☺.
- In Vlaanderen gebruikt 66% van de bevolking een tongpunt-r, 28% een huig-r (ook wel ‘Franse- R’
genoemd) en 5.3% gebruikt beiden door elkaar. Mis je nog een stukje tot de 100%? Dit zijn de
volwassenen die de R helemaal niet of foutief uitspreken8
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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