
MEEDOEN
De meerwaarde van logopedie

Iedereen weet inmiddels hoe hard er gewerkt wordt in de zorg, om kwets-

bare en zieke mensen op te vangen, te verzorgen, weer op weg te helpen. 

Veel minder bekend is hoe belangrijk logopedie daarbij kan zijn, ook voor 

mensen die ernstig ziek zijn, bijvoorbeeld door COVID-19. Patiënten die 

van de IC af komen hebben vaak moeite met ademen, slikken, praten. 

Allemaal essentieel om dóór te kunnen, weer mee te doen, je leven te 

delen. Logopedie helpt daarbij. Wat een prachtig vak. Daar zijn we eigen-

lijk veel te bescheiden over. En dat is helemaal niet nodig.

Ik ben niet alleen trots op logopedie. Ik ben vooral trots op jullie, logope-

disten! Daarom ontmoet ik je graag, op een bijzonder NVLF Jaarcongres 

2020. Online, vernieuwend, verrassend en – daar ben ik zeker van – 

 inspirerend. Nog niet aangemeld? Doe dat dan snel, via de link in de  

uitnodiging die je eind september per mail hebt gekregen of op  

www.trotsoplogopedie.nl. Iedereen kan meedoen!

Michel Dutrée
Voorzitter NVLF
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WAT  NVLF Jaarcongres 2020 Trots op logopedie!

WAAR  Bij jou thuis of op je werkplek

WANNEER  Vrijdag 30 oktober 2020, 9:30-16:00 uur

WAAROM  Twintig workshops, uitreiking Innovatieprijs, talkshows, internationale spreker, chats,  

  online ontmoeting, informatie over producten en diensten, accreditatie toegekend  

  (maximaal 6 punten)

WAT NOG MEER  Alle workshops zijn later terug te kijken en leveren dan nog steeds 1 accreditatiepunt op.

MEER WETEN  Ga naar www.trotsoplogopedie.nl
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Aangepaste consistentie
ALS OPLOSSING  
BIJ DYSFAGIE

Voeding voor medisch gebruik - Gebruiken onder medisch toezicht.  
 Dit document is uitsluitend voorbehouden aan de health care professional.

Nestlé Health Science, Hoevestein 36G, 4903 SC Oosterhout  
Tel. : 020 569 95 88  •  www.NestleHealthScience.nl
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niveau 3
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niveau 4

ZEER 
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*Maatschepje (1,2g) is per 100ml water, thee/koffie, sap.
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VERRASSEND EN GEVARIEERD

PROGRAMMA NVLF JAARCONGRES 2020

Trots op logopedie! 
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START UITZENDING
Log alvast in en krijg een voorproefje van het programma met gastheer Gerrit Heijkoop.

START PROGRAMMA
Live talkshow - Trots op logopedie!

Aan tafel bij Gerrit Heijkoop. Praat mee in de chat!

• Interview met Michel Dutrée, voorzitter NVLF over het thema Trots op logopedie! 

Waarom het belangrijk is in deze tijd het vak te profileren.

• Irma Adbegovic (logopedist en wetenschapper in de revalidatiezorg), Afke Posthuma 

(spraak-taaldeskundige en auditor in het onderwijsveld) en Galina Verkouter (vrijge-

vestigd logopedist) vertellen over de verschillen en de overeenkomsten in hun werk.

• Innovatieprijs 2020, met filmpjes en gesprekken met de genomineerde studenten. Je 

kunt de rest van de dag stemmen op je favoriet!  

09.30 UUR

10.00 UUR

WORKSHOPS RONDE 1
Met Yvonne van Ackooy-van Vooren, Wilma Lipke-Steenbeek, Janneke de Waal-Bogers, 

Jeanine Lemmen, Yvonne van Zaalen en Niels van der Valk. Over creativiteit en innova-

tie, jezelf profileren als logopedist, de Buteyko principes, interprofessioneel communice-

ren en myofunctionele evaluatie.

Ondertussen in Studio 7 (voor wie geen workshop volgt): chatten met de genomineerden 

voor de Innovatieprijs 2020. Vraag de studenten alles wat je weten wilt over hun ideeën 

en plannen.

10.35 UUR

11.30 UUR WORKSHOPS RONDE 2
Met Simone Knuijt, Lenie van den Engel-Hoek, Inge Klatte, Judith Feiken, Colette Pelt, 

Astrid Vanvyaene en Stijn Vanthournout. Over orofaciale (spier)echografie, samenwerken 

met ouders, de STAPP-app, prentenboeken en online logopedie.

Ondertussen in Studio 7: chatten met het bestuur van de NVLF. Stel je vragen, deel je 

mening en denk mee over de koers van jouw vereniging.
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ONLINE BEURSPLEIN
Ontmoet aanbieders van producten en diensten die je in je dagelijks werk nodig hebt. 

Volg een Zoom sessie met één van hen. Smeer een boterham, maak een lekkere salade, 

chat met andere deelnemers, strek even je benen...

WORKSHOPS RONDE 3
Met Karin van den Berg, Per Gisolf, Yvonne van Zaalen, Itamar Sharon, Veerle Waelkens 

en Roos Ruiter. Over audiologie en logopedie, wetenschappelijk onderzoek, leuker 

 werken met Happyholics, logopedie voor kleuters en online afasietherapie.

Ondertussen in Studio 7: open ontmoeting. Laat je verrassen door je vakgenoten!

WORKSHOPS RONDE 4
Met Rob Stallinga, Carla de Graaf, Hanneke van Bakel, Hanneke Kalf, Kitty de Boer en 

Mila Rozema. Over Kinesio Taping, ankergestuurde instructie, corona revalidatie, hulp-

middelen en aanpassingen voor computerbesturing en telelogopedie.

Ondertussen in Studio 7: chatten met de ledenraad van de NVLF. Stel je vragen, geef je 

mening, en denk mee over de inbreng van leden in jouw vereniging. 

BEING A PROUD SPEECH-LANGUAGE-HEARING THERAPIST
Door internationale gastspreker Tommie L. Robinson Jr., hoofd van de divisie Hearing & 

Speech van het Childrens National Hospital in Washington DC. ‘In my many years of 

 serving children, I am convinced of the positive difference that the services of speech-

language pathologists and audiologists make in people’s lives. The need is considerable 

and the work is challenging, but I’ve seen the great successes that can result when 

 people receive services.’

AFSLUITING PROGRAMMA
Live talkshow - De winnaars!
Aan tafel bij Gerrit Heijkoop. Praat mee in de chat!

• De winnaars van de Innovatieprijs 2020 zijn bekend en worden in het zonnetje gezet.

• Terugkijken op de dag, hoogtepunten, inspiratie, wat houden we vast voor de toekomst.

GROET EN ONTMOET
Bijpraten en nieuwe collega’s ontmoeten in een ontspannen virtuele sfeer!

 

12.15 UUR

13.15 UUR

14.10 UUR

15.00 UUR

15.20 UUR

15.30 – 16.00 UUR
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Als je vrijdag 30 oktober inlogt als deelnemer kom je 

op een startpagina met verschillende vensters. Je kunt 

er chatten, meer informatie opvragen over het pro-

gramma, je stem uitbrengen voor de Innovatieprijs, 

online exposanten bezoeken en nog veel meer. Het 

grootste onderdeel is een mediaspeler die twee derde 

van je scherm in beslag neemt. Je hoeft hier niets voor 

te downloaden of te installeren. De mediaspeler doet 

het vanzelf. Als je wilt kun je de speler schermvullend 

maken. Dan word je niet afgeleid door alles er omheen.

WISSELEN
In de speler zie je de plenaire onderdelen van het pro-

gramma en de workshops. Je hoeft hier niet voor te 

schakelen of te klikken. De speler laat vanzelf de work-

shops zien waar jij je voor hebt aangemeld. Wil je toch 

een andere workshop volgen? Dat kan, via het menu 

‘programma’, boven in beeld.

CAMERA EN MICROFOON
• Je microfoon staat standaard uit. Je kunt die zelf niet 

aanzetten. Dat kan alleen de workshopleider.

• In kleinere, interactieve workshops kun je wel zelf je 

camera aanzetten. In grotere workshops niet. Dan 

zou het namelijk te druk worden op het scherm.

STEEK JE HAND OP
Wil je een vraag stellen, steek dan je hand op.

(1) Klik op het icoontje  

Participants onder in beeld.

 

(2) Aan de rechterkant van je scherm zie je nu een lijst 

met deelnemers aan de workshop. Onder in beeld zie 

je een rijtje met gekleurde icoontjes. Helemaal links 

staat Raise Hand. Klik op het handje. De workshop-

leider kan nu je microfoon aanzetten. Is je vraag al 

beantwoord voordat je aan het woord komt, klik dan 

nog een keer op het handje. Je opgestoken hand 

 verdwijnt dan weer.

CHATTEN
De chat staat in Zoom altijd aan. Je kunt een vraag 

stellen, je mening geven of iets bijdragen. Je kunt ook 

een persoonlijk bericht sturen aan één van de andere 

deelnemers.

(1) Klik op het icoontje Chat onder 

in beeld.

 (2) Aan de rechterkant van je 

scherm zie je nu een chatvenster. 

Onder in beeld kun je kiezen aan wie je je bericht wilt 

sturen. Daar typ je ook je bericht. Boven in beeld zie je 

alle chatberichten. Ondertussen gaat in het grote 

scherm de workshop gewoon door.

ZOOMEN ZONDER ZORGEN

HANDLEIDING VOOR HET 
VOLGEN VAN HET ONLINE 

CONGRES
Alle sessies tijdens het online NVLF Jaarcongres 2020 worden aangeboden in het  

programma Zoom. Hier lees je hoe dat werkt.


