Reglement NVLF-registers
Inleiding
Voor specifieke individuele behandelingen met de indicatie stotteren, preverbale logopedie of afasie
bestaat een aparte NZa prestatiebeschrijving, hetzelfde geldt voor de Hanen-ouderprogramma’s en
Integrale zorg stotteren. Om deze prestaties bij de zorgverzekeraar in rekening te kunnen brengen,
moet de logopedist ingeschreven staan in een van de bijbehorende registers van de NVLF.
Dit Reglement NVLF-registers beschrijft de procedure met betrekking tot de registers en de werkwijze
van het register.
Registratie in het NVLF-register dyslexie wordt door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie erkend
als bewijs van specifieke deskundigheid van de logopedist als medebehandelaar in de dyslexiezorg.
Dit Reglement NVLF-registers is ook van toepassing op het NVLF-register Dyslexie.

Artikel 1

Definities

In dit reglement wordt onder de navolgende begrippen verstaan:
Herintreding

opnieuw laten plaatsvinden van een registratie van een voormalig
geregistreerd logopedist

Herregistratie

hernieuwde registratie in het register direct volgend op een voorgaande
periode van registratie in hetzelfde register

Leden

de leden van de NVLF

Register

Het door de NVLF in stand gehouden:
- Register Afasie
- Register Groepsbehandeling integrale zorg stotteren
- Register Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën)
- Register Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)
- Register Preverbale logopedie
- Register Stotteren
- Register Dyslexie

Registratie

de registratie in het register

Reglement

het Reglement NVLF-Registers

Artikel 2
1.
2.
3.

Register

De NVLF stelt een Register in en is verantwoordelijk voor het in stand houden van het
Register.
Registratie in het Register staat open voor logopedisten die leden zijn van de NVLF en voor
niet-leden van de NVLF.
De NVLF heeft als taken het:
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-

Artikel 3
1.

2.

3.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Criteria

De NVLF stelt de criteria vast waaraan de logopedist moet hebben voldaan om in het Register
te kunnen worden ingeschreven, waaronder mede begrepen de criteria voor inschrijving bij
Herintreding, en de NVLF stelt de criteria vast waaraan de logopedist die reeds in het Register
ingeschreven staat moet hebben voldaan om te kunnen worden geherregistreerd.
De procedure ten aanzien van het vaststellen van de criteria als bedoeld in het vorige lid
verloopt als volgt:
1. De NVLF stelt in overleg met de betrokken werkgroep concept-criteria op
2. De concept-criteria worden ter advisering voorgelegd aan de NVLF-commissies
Sociaal Economisch Belangbehartiging (Commissie SEB) en Commissie Vakinhoud
3. Nadat de Commissie SEB en Commissie Vakinhoud advies hebben uitgebracht
worden de criteria ter goedkeuring voorgelegd aan het Verenigingsbestuur van de
NVLF. De adviezen van de Commissie SEB en Commissie Vakinhoud worden
voorgelegd aan het Verenigingsbestuur. In het geval van een overwegend negatief
advies wordt door de NVLF in overleg met de betrokken werkgroepen bekeken hoe tot
aanpassing van de concept-criteria kan worden gekomen, waarna het concept
opnieuw ter advisering aan de Commissie SEB en Commissie Vakinhoud wordt
voorgelegd alvorens ter goedkeuring aan het Verenigingsbestuur voor te leggen.
Als geldende criteria worden gewijzigd, zal de NVLF tevens bepalen of het noodzakelijk is een
overgangsregeling vast te stellen zodat logopedisten redelijkerwijs aan de nieuwe en/of
verzwaarde criteria kunnen voldoen. De overgangsregeling is niet van toepassing op criteria
die ten tijde van de wijziging reeds golden en niet gewijzigd zijn.

Artikel 4
1.

vaststellen van de criteria voor Registratie, Herregistratie en Herintreding
beoordelen van een verzoek tot Registratie, Herregistratie en Herintreding
inschrijven van logopedisten in het Register
openbaar maken van het Register.

Inschrijving

De logopedist die wil worden ingeschreven in het Register dient het daarvoor bestemde
NVLF-aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en vergezeld met de benodigde
bewijsstukken bij de NVLF in te dienen. De datum van ontvangst van het aanvraagformulier
geldt als de datum waarop het verzoek tot Registratie is gedaan. De logopedist ontvangt van
de NVLF een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
Het verzoek tot inschrijving dient in de Nederlandse taal te worden gedaan. Als bewijsstukken
in een vreemde taal zijn opgesteld en de NVLF van oordeel is dat vertaling voor een goede
beoordeling van het verzoek noodzakelijk is, is het aan de logopedist om binnen de daarvoor
gestelde termijn te zorgen voor een geautoriseerde vertaling van het bewijsstuk.
Als het verzoek tot inschrijving niet volledig en/of niet compleet is, kan de NVLF besluiten om
het verzoek niet in behandeling te nemen. De NVLF zal dit besluit schriftelijk en gemotiveerd
aan de logopedist meedelen.
De NVLF besluit binnen acht weken na de ontvangstdatum van het aanvraagformulier.
Als het niet mogelijk is om binnen de termijn als bedoeld in het vorige lid een besluit over het
verzoek tot inschrijving te nemen, kan de NVLF besluiten om de termijn te verlengen. De
termijn zal in dat geval worden verlengd met een periode die redelijkerwijs nodig is om tot een
besluit te kunnen komen. De NVLF zal dit schriftelijk aan de logopedist meedelen.
Het besluit van de NVLF over het verzoek tot inschrijving in het Register wordt schriftelijk en
gemotiveerd gedaan.
De inschrijving in het Register geldt voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
Als de NVLF besluit tot inschrijving geldt de datum van het besluit als ingangsdatum van de
Registratie van de logopedist.
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Artikel 5
1.

2.

3.
4.

De logopedist die wil worden geherregistreerd in het Register dient het daarvoor bestemde
NVLF aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en vergezeld met de benodigde
bewijsstukken bij de NVLF in te dienen. De datum van ontvangst van het aanvraagformulier
geldt als de datum waarop de aanvraag tot Herregistratie is gedaan.
Het verzoek tot Herregistratie dient uiterlijk drie maanden voor het einde van de Registratie te
worden gedaan. De NVLF zal de logopedist daartoe uitnodigen, echter de logopedist blijft te
allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een verzoek tot Herregistratie.
Op een verzoek tot Herregistratie is het bepaalde in artikel 4 lid 2 t/m lid 7 van het Reglement
van overeenkomstige toepassing.
Als de NVLF besluit tot Herregistratie zal deze inschrijving ingaan aansluitend op de eerdere
Registratie van de logopedist.

Artikel 6
1.

2.

2.

3.

4.
5.

Herintreding

De logopedist die eerder in het Register ingeschreven heeft gestaan, maar de Registratie niet
heeft verlengd door een Herregistratie, kan een verzoek tot Herintreding doen. Daartoe dient
de logopedist het daarvoor bestemde NVLF-aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen
en vergezeld met de benodigde bewijsstukken bij de NVLF in te dienen. De datum van
ontvangst van het aanvraagformulier geldt als de datum waarop de aanvraag tot Herintreding
is gedaan.
Op een verzoek tot Herregistratie is het bepaalde in artikel 4 lid 2 t/m lid 8 van het Reglement
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7
1.

Herregistratie

Dispensatieregeling

De logopedist die door bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen voldoen aan de gestelde
criteria voor Herregistratie of Herintreding, kan een beroep doen op de dispensatieregeling.
Een verzoek tot dispensatie dient tegelijkertijd met het verzoek tot Herregistratie of verzoek tot
Herintreding aan de NVLF te worden gedaan. Het verzoek moet in de Nederlandse taal zijn
opgesteld.
Het verzoek tot dispensatie dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gedaan. Ook dient de
navolgende informatie aan de NVLF te worden verstrekt:
- een overzicht van de voor Registratie relevante uren werkervaring in een periode van
twee jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van Herregistratie of Herintreding
- een plan van aanpak, inhoudende dat een concrete beschrijving wordt gegeven van de
wijze waarop in de periode tussen de ingangsdatum van de gewenste Registratie en de
periode van Registratie alsnog aan de voor Registratie gestelde eisen wordt voldaan.
De NVLF beoordeelt het verzoek tot dispensatie en kan daarbij zo nodig advies vragen aan de
Commissie Vakinhoud
Het verzoek tot dispensatie wordt beoordeeld aan de hand van de navolgende criteria:
- de logopedist dient in het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerd te zijn als
kwaliteitsgeregisteerd.
- de bijzondere omstandigheden waarop de logopedist zich beroept dienen voldoende
zwaarwegend te zijn in relatie tot het doel van de Registratie
Bij de beoordeling van het dispensatieverzoek neemt de NVLF de navolgende factoren mee in
de af- en overwegingen bij het nemen van het besluit:
- het aantal punten deskundigheidsbevorderende activiteiten die de logopedist nog moet
behalen om voor Herregistratie of Herintreding in aanmerking te komen
- de mate waarin de deskundigheidsbevorderende activiteiten die de logopedist nog moet
behalen en beschreven staan in het plan van aanpak haalbaar en achteraf meetbaar zijn
- het aantal werkbare uren die de logopedist nog moet behalen om voor Herregistratie of
Herintreding in aanmerking te komen
- de mate waarin de werkbare uren die de logopedist nog moet behalen en beschreven
staan in het plan van aanpak haalbaar en achteraf meetbaar zijn
- in hoeverre het realistisch is dat de logopedist redelijkerwijs het plan van aanpak binnen
de termijn van een jaar met positief resultaat kan uitvoeren.
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De NVLF besluit binnen acht weken na ontvangst van het verzoek tot dispensatie.
Als het niet mogelijk is om binnen de termijn als bedoeld in het vorige lid een besluit te nemen,
kan de NVLF besluiten om de termijn te verlengen. De termijn zal in dat geval worden
verlengd met een periode die redelijkerwijs nodig is om tot een besluit te kunnen komen. De
NVLF zal dit schriftelijk aan de logopedist meedelen.
Het besluit van de NVLF over het verzoek tot dispensatie wordt schriftelijk en gemotiveerd
gedaan.
De inschrijving in het Register op grond van de dispensatieregeling geldt voor een tijdelijke
periode van ten hoogste een jaar.
Als de NVLF in het kader van de dispensatieregeling besluit tot tijdelijke Herregistratie zal
deze inschrijving ingaan aansluitend op de eerdere Registratie van de logopedist.
Als de NVLF in het kader van de dispensatieregeling besluit tot tijdelijke Registratie van de
herintreder geldt de datum van het besluit als ingangsdatum van de Registratie.
Indien de NVLF positief op het verzoek tot dispensatie besluit, bevat het besluit de termijn
waarbinnen de logopedist moet aantonen dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Als de
NVLF vaststelt dat de logopedist alsnog aan de voor Registratie vereiste criteria heeft
voldaan, zal de Registratie met terugwerkende kracht vanaf de datum van Registratie of
Herregistratie voor een periode van ten hoogste vijf jaar gelden. Indien de logopedist niet of
niet tijdig aantoont dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, komt de tijdelijke Registratie
te vervallen per de eerste dag na de einddatum van deze Registratie. De NVLF zal in dat
geval de naam van de logopedist in het Register doorhalen.

Artikel 8
1.

2.

Als de logopedist niet of niet tijdig voor afloop van de registratieperiode een schriftelijk verzoek
indient voor Herregistratie, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het
Reglement, komt de Registratie te vervallen per de eerste dag na de einddatum van de
Registratie. De NVLF zal in dat geval de naam van de logopedist in het Register doorhalen.
De NVLF zal indien de logopedist daartoe zelf – tussentijds – schriftelijk verzoekt de
Registratie doorhalen.

Artikel 9
1.

2.

3.

4.

5.

Bezwaar

De logopedist kan tegen een besluit van de NVLF als bedoeld in dit Reglement bezwaar bij de
NVLF aantekenen. Het bezwaar dient schriftelijk te worden gedaan binnen vier weken na de
datum waarop het besluit is gedaan.
Een bezwaar wordt door de NVLF voorgelegd aan de Commissie Vakinhoud. De Commissie
Vakinhoud wijst uit haar midden drie leden aan die het bezwaar zullen beoordelen. Minimaal
één van deze leden dienen te beschikken over deskundigheid op het specifieke
aandachtsgebied waarop het bezwaar zich richt en dienen onafhankelijk en onpartijdig te zijn.
De Commissie Vakinhoud brengt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar schriftelijk
en gemotiveerd advies uit aan de NVLF. Het advies bevat de namen van de leden van de
Commissie Vakinhoud die het bezwaar inhoudelijk hebben beoordeeld.
De NVLF neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een besluit, waarbij het
advies van de Commissie Vakinhoud wordt gevolgd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om
het advies niet over te nemen. De termijn van zes weken kan met ten hoogste vier weken
worden verlengd. Indien de NVLF daartoe besluit, zal de logopedist hiervan schriftelijk op de
hoogte worden gesteld.
Het besluit van de NVLF over het bezwaar wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de logopedist
gedaan. Het advies van de Commissie Vakinhoud wordt tegelijkertijd overgelegd.

Artikel 10
1.
2.

Einde Registratie

Kosten van de Registratie

Voor NVLF-leden zijn aan Registratie in het register geen kosten verbonden.
De kosten van Registratie in het register bedragen voor niet NVLF-leden per Registratie
eenmalig 50% van de op dat moment geldende NVLF-contributie voor gewone leden. De
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NVLF stuurt de logopedist hiervoor een factuur die binnen de op de factuur vermelde termijn
moet worden voldaan.

Artikel 11

1.
2.

Openbaarmaking

De NVLF publiceert de criteria voor Registratie, Herregistratie en Herintreding en de registers
op de website www.nvlf.nl zodat het algemeen publiek, in het bijzonder patiënten en
zorgverzekeraars, hiervan kennis kunnen nemen.
De toestemming van de logopedist voor publicatie in het Register en daarmee de vermelding
op de website van de NVLF wordt geacht gegeven te zijn door het verzoek tot Registratie,
Herregistratie of Herintreding.

Artikel 12

Overige

In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet besluit de NVLF.

Artikel 13
1.
2.

Inwerkingtreding

Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van het Verenigingsbestuur d.d. 23 oktober
2017 en treedt in werking op 1 november 2017.
Per de datum van inwerkingtreding van dit Reglement komt het Reglement NVLF-registers
d.d. augustus 2013 en dispensatieregeling dd. 20 juli 2010 te vervallen.
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