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Werkagenda logopedie, september 2020 
 

 
 

Werkagenda logopedie 
 
 
Uitwerking kostenonderzoek  
 
De NVLF vindt de uitwerking van het kostenonderzoek van veel belang en heeft daartoe een 
externe projectleider aangesteld. De projectleider zal op verschillende onderdelen de leden 
gaan informeren, aanjagen en stimuleren. 
 
De werkagenda is opgedeeld in 6 deelgebieden en is met name gebaseerd op onze act-
sheet. 
 

Werkgroep Kostenonderzoek   
le ambities) s ingesteld en heeft begin juli  

Ambitie  
Verhogen productiviteit en optimaliseren bedrijfsvoering logopedische praktijk 
 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep was samengesteld uit een representatieve vertegenwoordiging van de 
achterban. Ook de actiegroep “Wij zijn logopedie” nam deel. De werkgroep was actief in de 
maanden mei en juni en  werd ondersteund door het bureau en voorgezeten door een lid 
van het verenigingsbestuur. 
 
Hoe 
De werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt voor het VB. 
De werkgroep heeft 5 categorieën / ideeën vastgesteld waarmee praktijken tijd kunnen besparen c.q. 

efficiënter kunnen werken c.q. inkomsten kunnen genereren. In onderstaande tabel staan de 

hoofdgroepen en -acties opgesomd. Voor een deel komen de acties ook al terug in deze uitwerking. 

 

Ideeëngroep Actie 

1. Indirecte tijd en prestatiecodes “kostprijsberekening laten maken en 
prestatiecodes hieraan koppelen” 

2. EPD / ICT en administratieve lasten “waarmee kan EPD en ICT ondersteunen en 

administratieve lasten verlichten” 

3. Declarabele uren “hoe verhoog je het aantal declarabele uren?” 

4. Praktijkvoering en Medewerkers in loondienst “ideeën voor taken voor medewerkers in 
loondienst, waar  kan praktijkvoering efficiënter 
en effectiever?”  

5. Nieuwe diensten “hoe genereer je andere inkomsten?” 

 
 
Tijdspad 

- Voorstel is besproken in het verenigingsbestuur die de conclusies heeft 
 overgenomen. 
- Vanaf augustus 2020 start het vervolgtraject met het opstellen van een plan van  
 aanpak per hoofdactie door de projectleider. 
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Schrappen en verbeteren   
 
Ambitie  
Voortbouwen op reeds uitgewerkte en geïmplementeerde van voorstellen uit Schrappen en 
verbetersessies 2018 zodat de administratieve lasten van de logopedist verlaagd kunnen 
worden. 
 
Hoe 

- Richtlijn Dossiervorming en richtlijn Stotteren herzien (gebeurd) 
- Richtlijn HASP 
- EPD Focusgroep – optimaliseren software  
- Implementatie richtlijnen  

 
Wie  

- EPD-Focusgroep samengesteld uit logopedisten 
- NVLF 
- Softwareleveranciers 

 
Tijdspad 

- EPD-Focusgroep is begin 2020 van start gegaan. 
- In 2020 en 2021 worden trainingen implementatie richtlijnen aangeboden. 

 
 
 
 

Organisatiegraad vanuit bestuurlijk akkoord  
 
Ambitie 
Samenwerking van paramedische zorgverleners op regionaal niveau door middel van o.a. 
centrale inkoop, innovatie en kennisuitwisseling. Zodat de herkenbaarheid en bereikbaarheid 
van de paramedische zorg als één geheel wordt bevorderd. 
 
In de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken 
om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen. Dit dient meerdere doelen: 

i. Als professionals uit het medische en sociale domein elkaar kennen en weten wat 
de ander doet, kunnen zij goed samenwerken en tijdig/gericht naar elkaar verwijzen; 

ii. Een gemandateerde regionale afvaardiging van de diverse paramedische 
beroepsgroepen kan een zichtbaar aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio 
worden; 

iii. Met een betere organisatiegraad kunnen op regionaal niveau afspraken worden 
gemaakt met zorgverzekeraars, patiënten(vertegenwoordigers) en andere 
aanbieders over implementatie van JZOJP; 

iv. Regionale samenwerking helpt om bepaalde zaken efficiënter te organiseren; 
v. Paramedische zorgverleners kunnen van elkaar leren binnen een regionale 

samenwerking; 
vi. Het geeft ruimte voor innovatie en het uitrollen van nieuwe of bestaande initiatieven.  

 
Wie 

- Paramedisch Platform Nederland (PPN) 
- NVLF bureau 

 
Tijdspad 

- Gestart, loopt door tot eind 2022. 
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eHealth & zorgvernieuwing  
 
Ambitie  
Inzet eHealth en zorgvernieuwing om behandelingen effectiever én efficiënter te maken (b.v. 
stopcriteria), zodat gemiddeld minder behandelingen nodig zijn.  
 
eHealth: 

- Inzicht krijgen in gebruik eHealth door Covid-19, wat is ervaring logopedist, patiënt 
en beoogd behandelresultaat?  

- Hoe kunnen we eHealth integreren in de reguliere behandeling (blended care)?  
- Wat betekent dit voor de praktijkvoering?  

 
Wie 

- NVLF bureau 
- Opleidingen logopedie / studenten  
- Lectoraten 

 
Tijdspad 

- Gesprekken al gestart met opleidingen 
- Eerste actie is stagiair werven om deze vragen aan te pakken via praktijkonderzoek 

en daarover te rapporteren. 
 
Zorgvernieuwing: 

- Wanneer start ik als zorgprofessional de behandeling, wanneer stop ik deze? Wat 
zijn hiervoor criteria?. Dit onderwerp pakken we graag samen op met de andere 
paramedische beroepsgroepen daar waar het de systeemvraag betreft, omdat we 
anders ‘appels met peren’ gaan vergelijken.  

- Bevorderen van leveren data aan Nivel zorgregistratie. Uitbreiden landelijke 
databank logopedie.  

- Stimuleren groepsbehandeling. Hoe kunnen we inzet groepstherapie bevorderen? 
Effectiviteit groepsbehandeling bepalen en vervolgens monitoren. Effectiviteit inzet 
ouders/partner bij groepsbehandeling bepalen en monitoren. Zijn homogene 
groepen qua aandoening altijd noodzakelijk? Wat betekent dit voor 
praktijkvoering/ruimte?  

- Stimuleren deelname kwaliteitscyclus. In de kwaliteitscyclus is deelname Nivel 
zorgregistratie verplicht.  

- Het werken aan verhogen productiviteit (is betere besteding van tijd en energie) is 
één van de NVLF-ambities. 

- Website aanpassen om gemakkelijker goede ideeën van leden te kunnen delen. 
- Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL). De NVLF wil leden met 

innovatieve ideeën faciliteren om deze uit te voeren. Daarom is de NVLF met het 
SPIL gestart. 

 
Wie 

- NVLF bureau 
- Nivel 
- Auditbureaus 
- Hogescholen 

 
Tijdspad: 

- Stimuleren aansluiting Nivel zorgregistratie loopt al. 
- Stimuleren deelname praktijken kwaliteitscyclus loopt al 
- Opzetten community loopt al. 
- SPIL is gestart. 
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Verbeteren positie medewerkers in de eerstelijns praktijk   
 
Ambitie 
Verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van logopedisten in de eerstelijns praktijken. 
 
Hoe 

- Onderzoeken mogelijkheden aansluiten bij een cao. 
- Overleg werkgeversorganisatie: wat is een goede beloning werknemers? 
- Hoe zorg je voor een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket? 

 
Wie 

- NVLF 
- Werkgeversorganisatie logopedie i.o. 

 
Tijdspad 

- Start  Q4 2020 
 
 
 
 

Keurmerk lidmaatschap NVLF     
 
Ambitie 
Tien geboden voor een lid van de NVLF opstellen. Voldoe je daar niet aan dan in 1e instantie 
een waarschuwing en kan resulteren in uiteindelijk royement. 
Een lid van de NVLF staat voor de logopedie! 
 
Hoe 

- Onderzoeken mogelijkheden en draagvlak lidmaatschap NVLF koppelen aan een 
keurmerk. 

 
Wie 

- NVLF 
 
Tijdspad 

- Start Q2 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woerden, 2 september 2020 


