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Dispensatieregeling registers NVLF 
 
Inleiding 
Voor de specifieke individuele behandeling met de indicatie stotteren, de indicatie preverbale logopedie of de indicatie afasie bestaat een aparte prestatie, 
hetzelfde geldt voor het Hanen ouderprogramma en Integrale zorg stotteren. Om deze prestaties in rekening te kunnen brengen bij de zorgverzekeraar, moet 
de logopedist ingeschreven staan in een van de bijbehorende registers van de NVLF. 
Voor opname in het register moet de logopedist voldoen aan bepaalde criteria zoals werkervaring en opleiding. Het bewijs van registratie wordt afgegeven 
voor een periode van twee jaar. Daarna vindt er herregistratie plaats. 
 
Logopedisten die door bijzondere omstandigheden niet kunnen voldoen aan de gestelde criteria voor herregistratie kunnen onder bepaalde voorwaarden 
gebruik maken van een dispensatieregeling voor de registers van de NVLF.  
 
Dispensatieregeling 
Een logopedist die door bijzondere omstandigheden voor een deel niet kan voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen kan een tijdelijke periodieke registratie 
van maximaal 1 jaar aanvragen, bijvoorbeeld langdurige ziekte. 
 
Procedure 
De logopedist dient een verzoek in voor dispensatie. Het verzoek bevat de volgende elementen: 

 Overzicht voor de registratie relevante uren werkervaring in een periode van 2 jaar voorafgaande aan de ingangsdatum van de gewenste registratie. 

 Overzicht voor de registratie relevante deskundigheidsbevorderende activiteiten in een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van de 
gewenste registratie. 

 Omschrijving redenen waarom niet aan de gestelde criteria kan worden voldaan.  

 Plan van aanpak: concrete beschrijving wijze waarop in de periode tussen de ingangsdatum van gewenste registratie en een periode van ten hoogste 
één jaar aan voor registratie gestelde eisen zal worden voldaan.  

De aanvraag voor herregistratie in het register Hanen valt buiten deze regeling. De eisen voor (her)registratie worden bepaald door the Hanen-centre in 
Canada. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt een drietrapssysteem gehanteerd. Het verzoek wordt in eerste instantie beoordeeld door twee beoordelaars van het bureau van de 
NVLF. Bij twijfel wordt het verzoek ter beoordeling voorgelegd aan inhoudelijk deskundigen. Bij blijvende onduidelijkheid wordt het verzoek voorgelegd aan de 
commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB). Deze commissie zal een definitief besluit nemen. 
Indien positief op het verzoek wordt beslist, wordt een tijdelijke periodieke registratie verleend voor de periode van maximaal één jaar. Dit besluit wordt 
schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Het besluit vermeldt het tijdstip waarop de aanvrager moet bewijzen dat het plan van aanpak geheel is uitgevoerd.  
Beoordelaars beoordelen de door aanvrager aangedragen bewijslast.  
 
Als geconstateerd is dat het plan van aanpak is uitgevoerd wordt een definitieve periodieke registratie gegeven.  
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Deze definitieve periodieke registratie is geldig voor maximaal 4 jaar.  
 
Om geregistreerd te blijven krijgt de logopedist 1 jaar de tijd om aan de kwaliteitseisen voor de volgende periodieke registratie voldoen.  
Als geconstateerd wordt dat het plan van aanpak niet of onvoldoende is uitgevoerd wordt geen definitieve periodieke registratie afgegeven en kan de 
logopedist niet nogmaals gebruik maken van de dispensatieregeling.  
 
 
Beoordelingscriteria 

 Staat de aanvrager kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister?  

 Zijn de uitzonderlijke omstandigheden voldoende zwaarwegend?  

 Hoeveel punten deskundigheidsbevorderende activiteiten, moet aanvrager nog behalen?  

 Zijn de deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals beschreven in het plan van aanpak haalbaar en achteraf meetbaar? Heeft de aanvrager 
bijvoorbeeld concreet aangegeven: Welke cursussen etc. hij/zij gaat volgen, wanneer dit is, door wie deze worden verzorgd (aanbieder) en hoeveel 
punten het oplevert?  

 Zijn de beschreven werkbare uren zoals beschreven in het plan van aanpak haalbaal en achteraf meetbaar?  

 Heeft de aanvragen bijvoorbeeld concreet aangegeven hoe hij/zij denkt aan voldoende voor de registratie relevante patiënten te behandelen? 

 Kan het plan van aanpak binnen één jaar worden uitgevoerd? 
 
Kosten 
Voor leden worden geen kosten in rekening gebracht. Het maken en het uitvoeren plan van aanpak is voor rekening van de logopedist. 
 
Voor niet-NVLF leden bedragen de kosten per aanvraag 50% van de NVLF-contributie. Dit zijn kosten voor de aanvraag van de tijdelijke periodieke 
registratie, het beoordelen van de aanvraag en het omzetten van de tijdelijke periodieke registratie in de definitieve periodieke registratie.  
De aanvraag wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling door de NVLF. dat de factuur door de logopedist is betaald. Indien de aanvraag 
niet wordt goedgekeurd vindt er geen restitutie plaats. 
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Dispensatieregeling register NVLF 
 

Kwaliteitsregistratie 
in kwaliteitsregister 

ja ja ja Nee, zie verder 
herintredersregeling 
en dispensatie-
regeling Kwaliteits-
register  

Aantal uren 
werkervaring 

onvoldoende voldoende onvoldoende  

Aantal punten  
deskundigheids-
bevorderende  
activiteiten 

voldoende onvoldoende onvoldoende  

Aanvraag  Beschrijving van alle 
activiteiten (werkervaring en 
deskundigheidsbevordering) 
vanaf behalen registratie. 

 Beschrijven van de reden 
van niet voldoen aan het 
aantal uren werkervaring. 

 Beschrijven plan van 
aanpak behalen uren. 

 

 Beschrijving van alle 
activiteiten (werkervaring en 
deskundigheidsbevordering) 
vanaf behalen registratie. 

 Beschrijven van de reden 
van niet voldoen aan het 
aantal punten.  

 Beschrijven plan voor 
opbouw punten 
deskundigheids- 
bevorderende activiteiten. 

 Beschrijving van alle 
activiteiten (werkervaring en 
deskundigheidsbevordering) 
vanaf behalen registratie. 

 Beschrijven van de reden 
van niet voldoen aan het 
aantal uren werkervaring en 
punten.  

 Beschrijven plan aanpak 
werkervaring en 
deskundigheids-
bevorderende activiteiten 

 

Na positieve 
beoordeling 

Tijdelijke periodieke registratie 
van maximaal 1 jaar. 

Tijdelijke periodieke registratie 
van maximaal 1 jaar. 

Tijdelijke periodieke registratie 
van maximaal 1 jaar. 

 

Na uitvoering van 
plan van aanpak 

Verlenging periodieke 
registratie met maximaal vier 
jaar. 

Verlenging periodieke 
registratie met maximaal vier 
jaar. 

Verlenging periodieke 
registratie met maximaal vier 
jaar. 

 

 


