
 
 
Criteria register Hanen-Ouderprogramma MDW (Meer dan woorden) 
Er bestaat een mogelijkheid voor logopedisten om een tarief voor ‘behandeling volgens het Hanen-
Ouderprogramma MDW’ te declareren.  
 
De behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW betreft een logopedische behandeling die 
wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen. Het Hanen-
programma is geschikt voor kinderen tot 7 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum of 
moeilijkheden in de sociale communicatie. 
 
Het tarief kan alleen in rekening gebracht worden als de zorgaanbieder is ingeschreven in het NVLF-
register. Voor inschrijving in het register Hanen-Ouderprogramma MDW  zijn door de NVLF criteria 
opgesteld. Na afloop van de registratie moet u zich herregistreren om opnieuw voor opname in het 
register Hanen-ouderprogramma MDW in aanmerking te komen. 
 
Criteria 
Het criterium voor opname in het register Hanen-Ouderprogramma MDW is: 

- in het bezit zijn van een geldig Canadees certificaat van ‘the Hanen Centre’ voor behandeling 
volgens Hanen-Ouderprogramma MDW (Meer dan woorden). 

 
In verband met de waarborging van de uniformiteit van het behandeling volgens het Hanen-
Ouderprogramma MDW is het van belang dat het programma voldoet aan de eisen die door ‘the 
Hanen Centre’ aan het programma worden gesteld. MDW-gecertificeerde logopedisten hebben zich 
aan deze eisen geconformeerd en hier ook voor getekend in de overeenkomst met ‘the Hanen Centre’ 
die aan het einde van de certificerings-workshop wordt aangeboden. Dit is een voorwaarde voor 
declaratie bij een zorgverzekeraar. 
 
Kosten 
Voor NVLF-leden zijn aan de registratie geen kosten aan verbonden.  
Voor niet-NVLF leden bedragen de kosten per registratie 50% van de NVLF-contributie. 
 
Procedure 

• Voor de aanvraag voor opname in het register moet het bijbehorende aanvraagformulier 
volledig worden ingevuld en een kopie van het Canadese certificaat worden meegestuurd. 

• De aanvragen worden zo snel mogelijk beoordeeld, waarna een beoordeling aan de 
aanvrager wordt toegestuurd. 

• Het bewijs van registratie wordt voorzien van een volgnummer, datum van afgifte en 
geldigheidsperiode. 

• Voor de registratie is de datum van de registratie bij ‘the Hanen Centre’ te Canada leidend. U 
kunt deze datum vinden na het inloggen op de website van ‘the Hanen Centre’ en daarna op 
‘My Profile’ te klikken. 

 
In het geval van afwijzing van de aanvraag kan een gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij de 
NVLF. Bij de beoordeling worden de procedure en de termijnen zoals vastgelegd in het reglement 
NVLF-register gehanteerd. 
 
Het bewijs van registratie wordt vanaf januari 2018 afgegeven voor de duur van vijf jaar. Het certificaat 
is geldig tot 5 jaar na datum van afgifte. 
De registers kunnen geraadpleegd worden via de website van de NVLF. 
 
Binnen de NVLF wordt gewerkt aan de uitwerking van de specialisaties logopedie. Er bestaat een 
kans dat de uitkomst van deze discussie op termijn van invloed is op de registratie Hanen-
Ouderprogramma MDW. 
 
Registratie 2023-2027 
Wij adviseren u ook tijdig naar de criteria voor herregistratie te kijken zodat u hiermee al rekening kunt 
houden. 
 


