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 Jaarverslag 2020 

Wetenschapsraad NVLF 

 

1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van de wetenschapsraad van de Nederlandse Vereniging voor 

Logopedie en Foniatrie (NVLF). De wetenschapsraad is in 2017 op initiatief van de hoogleraar 

logopediewetenschap Ellen Gerrits opgericht. In dit jaarverslag worden de rol, de taken en de 

bevoegdheden beschreven, de samenstelling en de activiteiten van de wetenschapsraad die in het 

verslagjaar1 plaats hebben gevonden. 

2. Rol, taken en bevoegdheden wetenschapsraad 

De wetenschapsraad maakt onderdeel uit van de verenigingsstructuur van de NVLF en is 

onafhankelijk. De Wetenschapsraad heeft tot doel: 

 

a. Een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk;  

b. Kennis tussen de relevante onderzoeksgroepen te delen;  

c. Samenwerking tussen onderzoeksgroepen te stimuleren; 

d. Bouwen aan een sterke kennisinfrastructuur; 

e. Opstellen, beheren en zonodig herzien van de kennisagenda logopedie. 

De Wetenschapsraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies aan het NVLF bestuur te geven 

over het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot logopedie. 

 

3. Samenstelling wetenschapsraad 

Bij aanvang van het verslagjaar bestond de wetenschapsraad uit de volgende personen: 

- prof. dr. Ellen Gerrits, voorzitter wetenschapsraad 

- drs. Manon van der List, namens het verenigingsbestuur (tot 1 mei) 

- Maaske Treurniet, namens het verenigingsbestuur (vanaf 1 april) 

- drs. Yvonne Brookman – van Essen, beleidsadviseur NVLF 

- dr. Lenie van den Engel-Hoek 

- dr. Lizet van Ewijk 

- dr. Marie-Christine Franken 

- dr. Joke Geytenbeek 

- dr. Marieke Hakkesteegt (tot 1 april) 

- dr. Bastiaan Heijnen (vanaf 1 juni) 

- dr. Hanneke Kalf 

- dr. Margreet Luinge 

- dr. Karin Neijenhuis 

- dr. Yvonne van Zaalen 

Per 1 april is dr. Marieke Hakkesteegt afgetreden als lid van de wetenschapsraad. Zij is vanaf 1 juni 

opgevolgd door Bas Heijnen. Daarnaast heeft drs. Manon van der List, afgevaardigde namens het 

verenigingsbestuur, haar taken overgedragen aan Maaske Treurniet per 1 mei.  
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4. Activiteiten wetenschapsraad 2020 

Bij aanvang van het verslagjaar waren 4 bijeenkomsten en een heidag gepland. De wetenschapsraad 

is daarnaast nog 2 keer bijeengekomen tijdens een ingelaste vergadering. De heidag in februari 2020 

heeft plaatsgevonden op het bureau van de NVLF in Woerden, de overige 6 bijeenkomsten digitaal via 

ZOOM of MS teams. De opkomst in 2020 lag op 80%. 

De wetenschapsraad heeft de volgende activiteiten ondernomen in het verslagjaar: 

 ZonMw Onderzoeksprogramma Paramedische zorg 
o Adviseren van de NVLF over onder andere subsidieoproepen, subsidieaanvragen, 

bestaande en gewenste kwaliteitsstandaarden; 

o Deelname aan programmacommissie ZonMw; 
o Schrijven van subsidieaanvragen. 

 

 Kennisagenda 
o In kaart brengen van lopende onderzoeksprojecten die gerelateerd zijn aan de 

Kennisagenda Logopedie (2018); 
o Motiveren van logopedist-onderzoekers om kennisvragen uit de Kennisagenda 

Logopedie uit te voeren.  

 

 Het schrijven van blogs voor het Tijdschrift voor Logopedie. 

 

 NVLF Jaarcongres 2020 
o Adviseren van de NVLF ten aanzien van het inhoudelijk programma van het NVLF 

Jaarcongres 2020 door: In kaart brengen van de wensen van logopedist-

onderzoekers voor het inhoudelijk programma, inventariseren sprekers en borging 

koppeling wetenschap naar praktijk; 
o Deelname aan programmacommissie;  

o Verzorgen van workshops tijdens het NVLF Jaarcongres 2020 

 

 Evalueren en aanpassen reglement wetenschapsraad. 
 
 


