
Kort verslag van de Ledenraadvergadering van 7 december 2020 
 
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor iedereen. Aanwezig zijn 16 raadsleden, twee 
toehoorders, zes bestuursleden, de verenigingsmanager en de notulist. De vergadering is digitaal via 
Zoom. 
 
Aan de agenda worden toegevoegd: e-mail over niet toekennen punten, de website, verschuiving van 
tweede- naar eerstelijn, grote praktijken, verwijzing/verantwoording behandelaar en de WTZA. 
 
Bij de mededelingen en ingekomen stukken komen de notulen van de statutaire commissies aan de 
orde. Daar zijn geen vragen of opmerkingen over. 
Besproken wordt de mail over het niet toekennen van (extra) punten voor stottertherapeuten. De mail 
is bekend bij de NVLF en schrijver dezes krijgt een reactie met de Ledenraad in cc.  Er wordt aan 
gewerkt. 
 
Het conceptverslag en de actielijst van 29 september worden besproken en met inachtneming van 
een paar opmerkingen goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen vindt er discussie plaats over de 
Bestuurlijke Afspraken en de ontwikkelingen daarin. Er is door de NVLF veel druk uitgeoefend op 
zorgverzekeraars om zich aan de afspraken te houden. Een hoger tarief, maar daar moet wel wat voor 
gedaan worden. En daarmee is de NVLF samen met de andere paramedische beroepsorganisaties 
binnen het Paramedisch Platform Nederland (PPN) aan de slag gegaan. Over de werkagenda 2020-
2022 vindt goed overleg plaats. 
De Ledenraad vraagt of er nog een keer gezocht kan worden naar  leden die in de commissie 
Financiën zitting willen nemen. Dat is het afgelopen jaar intensief geprobeerd zonder resultaat. De 
praktische oplossing waar voor gekozen is is een Auditcommissie, waarin kennis en deskundigheid is 
gewaarborgd. De Ledenraad krijgt hiermee wel een belangrijkere rol als toezichthouder. 
 
Een vraag over de rol van de logopedist als dyslexiebehandelaar. Er is nu een richtlijn dyslexie 
toegestuurd ter beoordeling. De logopedist ontbreekt hierin. Hoe zit het nu? Het heeft van de zomer in 
de Nieuwsbrief gestaan. Het is een brede richtlijn, die onderwijs en zorg betreft. Nu voorgelegd zodat 
iedereen, die ermee te maken krijgt, commentaar kan geven. Het commentaar dat de NVLF heeft 
binnen gekregen is door gestuurd naar de stuurgroep en die heeft het aan de schrijvers gestuurd. De 
NVLF zit er bovenop en probeert de schrijversgroep ervan te overtuigen dat de logopedist als 
behandelaar dyslexie een belangrijke rol speelt. De logopedist lijkt gelukkig weer in beeld te zijn. 
Dyslexiezorg valt onder de Jeugdwet, waarin andere eisen worden gesteld. De NVLF is daar voor 
gaan liggen om de zorg toegankelijk te houden. Dat lijkt te gaan lukken. Het register dyslexie verdwijnt 
niet bij de NVLF. Ook de NKD wil dit bij de NVLF houden. Hangt ook af van wat er gaat gebeuren 
rondom de Jeugdwet in deze. Er wordt nu getoetst of de logopedist daarin genoemd kan worden als 
behandelaar dyslexie. 
 
Eind november is overleg met Siac / Fenac geweest. Daar is gesteld door de NVLF dat het niet zo kan 
zijn, dat de logopedist onder druk wordt gezet om dure tests te gebruiken zonder vergoeding. De 
wachtlijsten bij de Audiologische Centra beginnen minder te worden Verzoek: graag mails met 
letterlijke tekst (waarin druk wordt uitgeoefend) doorsturen naar de NVLF (logopedie@nvlf.nl) : facts, 
names, dates. 
 
De Ledenraad gaat vervolgens in op de Public Relations (PR) voor het beroep logopedie en de 
professionalisering van de Ledenraad. De eerste heeft doorlopend de aandacht en aan de tweede 
wordt hard gewerkt door een werkgroep van de Ledenraad. Resultaten worden begin 2021 verwacht. 
 
Het jaarplan 2021 komt aan de orde. De Ledenraad keurt deze goed met inachtneming van een paar 
opmerkingen, die meegenomen zullen worden in het definitieve plan. Datzelfde geldt voor de 
begroting en de contributie 2021. Meer discussie is er over de onkostenvergoeding 2021. Die blijkt 
niet geheel duidelijk. Het bestuur neemt deze terug en zal daar nog een keer goed naar kijken. Na een 
schriftelijke ronde bij de Ledenraad zal de onkostenvergoeding van kracht worden. 
 
De statutenwijziging is een beperkte wijziging, voortgekomen uit de noodzaak het geheel te 
actualiseren. De Ledenraad adviseert wel om bij dit soort -voor velen wat abstracte zaken- meer uitleg 
te geven bij het raadplegen van de leden. De Ledenraad gaat akkoord met deze statutenwijziging.  
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De website blijkt lastig te zijn, soms kunnen zaken niet terug worden gevonden en ook worden er 
zaken gemist. Daar wordt hard aan gewerkt. Vragen en opmerkingen over de website zijn welkom.  
 
Verschuiving van tweede- naar eerstelijn betekent niet altijd dat dit ook gebeurt. Er wordt zorg binnen 
de tweedelijn gehouden. Dat is bekend. Een idee is om logopedisten uit beide “lijnen” bij elkaar te 
zetten en met elkaar te laten praten over hoe elkaar te helpen.  
 
Grote praktijken die zich niet aan de richtlijnen houden is ook bekend. Overigens is het niet zo dat een 
grote praktijk per definitie minder kwaliteit zou leveren. Schaalvergroting is een ontwikkeling die door 
zal zetten, m.n. in gebieden waar praktijken niet verkocht kunnen worden. Opgemerkt wordt dat 
(multidisciplinaire) samenwerking belangrijk is.  
 
Verwijzing en verantwoording door de  behandelaar wordt steeds vaker geëist door de verzekeraar. 
Huisartsen voldoen niet altijd aan de eisen van verwijzing en dan moet de logopedist erachter aan. 
Ook hiervan graag voorbeelden doorgeven aan de NVLF.  
 
Met betrekking tot de WTZA wordt aangegeven dat er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
komt, waarin alle (para)medici worden uitgezonderd van de verplichtingen uit de wet. 
 
Er wordt afscheid genomen van Suzanne van Leeuwen (haar 2e termijn zit er op) en de twee 
toehoorders geven aan, hoe zij de vergadering hebben ervaren. De voorzitter wenst eenieder een 
goede Kerst toe en sluit de vergadering. 


