
 
 
 
 
Kort verslag van de ledenraadvergadering van 28 maart 2022 
 
Jorien Tilstra, de onafhankelijk voorzitter van de ledenraad, opent de vergadering met een welkom voor iedereen. 
Aanwezig zijn 10 raadsleden, één toehoorder, acht bestuursleden, de verenigingsmanager en de notulist. De 
vergadering is digitaal via Zoom. Er wordt geconstateerd dat er geen punten op de agenda staan waar 
belangenverstrengeling speelt. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De ledenraad heeft een drietal vragen over de concept notulen van de commissie SEB. De eerste betreft de stand van 
zaken m.b.t. de prestatie lange zitting i.p.v. aparte prestaties voor afasie, stotteren en prelogopedie. De beleidsregel 
logopedie is voor 2023 vastgesteld en daarin zijn geen wijzigingen t.o.v. die van 2022. De NVLF heeft bij de NZa 
aangegeven, dat afschaffen van de verbijzonderde prestaties geen goede zaak is. De NZa is daarin meegegaan. 
Overigens kunnen de zorgverzekeraars voor 2024 wederom vragen deze prestaties af te schaffen. Zolang onduidelijk 
is wat er in de prestatie lange zitting zit en hoe hoog het tarief is, blijft de NVLF zich sterk maken voor het handhaven 
van de huidige prestaties. 
De stand van zaken m.b.t. de regionalisering (organisatiegraad) wordt toegelicht. Na de vier pilotregio’s wordt het plan 
nu landelijk uitgerold. De NVLF werkt aan een zogeheten strategiekaart, waarmee je kunt bepalen wat regionalisering 
voor patiënt en logopedist oplevert. 
De LCV-en zijn opgegaan in de Landelijke Adviesgroep Zorgverzekeraars. Reden is meer effectief gebruik te kunnen 
maken van de competenties en ervaringen van de LCV’ers die erin zitten. De positie t.o.v. de verzekeraars is 
daarmee een stuk sterker. De eerste bijeenkomst heeft intussen plaatsgehad. 
 
Het conceptverslag en de actielijst van 29 november 2021 worden besproken. Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
De ledenraad heeft een aantal agendapunten aangedragen. De resultaten van de heidag van de ledenraad en het 
gesprek dat delegaties van ledenraad en VB onlangs hebben gehad worden besproken. Deze worden verder 
uitgewerkt en bijgeschaafd en komen ter besluitvorming in de Ledenraad van begin juli. 
De ledenraad uit zijn zorgen over de hoeveelheid en snelheid waarmee allerlei zaken naar de leden gaan. Het bestuur 
kijkt zorgvuldig naar de belastbaarheid voor het veld, maar vindt dat de communicatie daarover beter kan. De ambities 
2027 zijn een belangrijk ijkpunt hierbij en geven ook houvast. 
Vervolgens wordt gediscussieerd over logopedieketens. Als er misstanden zijn kan contact opgenomen worden met 
de NVLF of  een klacht ingediend worden bij het KP. Belangrijk is, dat signalen rechtstreeks vanuit de directe bron 
komen.  
Het jaarcongres 2022 wordt digitaal gehouden, omdat experts een coronagolf verwachten in het najaar en de NVLF 
geen risico wil nemen. Bovendien is de bereikbaarheid groter. Ter illustratie: in 2021 waren er rond de 1.000 
inschrijvingen voor het congres en hebben een paar honderd logopedisten het congres nog eens teruggekeken. 
Bij de discussie over de vergoeding voor cluster 2 verslaglegging op verzoek wordt gewezen op de afspraken die de 

NVLF gemaakt heeft met de koepels van de audiologische centra. Dat document is hier te vinden. Hierin is ook een 

richtlijn opgenomen waar alle partijen zich aan te houden hebben. 
 
Het geactualiseerde reglement van de ledenraad komt opnieuw aan de orde en de opmerkingen van de ledenraad zijn 
er in verwerkt. De ledenraad keurt het reglement goed. Gewezen wordt op de Zomertoer 2022, dit jaar één avond op 
de verschillende hogescholen met een start vanuit de hogeschool Utrecht. De ledenraad zal, zo mogelijk, op alle 
hogescholen die avond aanwezig zijn. 
 
Vervolgens komt het jaarverslag 2021 aan de orde. Aan de hand van vele vragen vanuit de ledenraad worden beide 
stukken in één keer besproken. De vragen worden beantwoord door de penningmeester. Daarbij wordt afgesproken, 
dat er gekeken gaat worden in de procedures hoe dergelijke grote en complexe stukken op een goede en 
doeltreffende manier tot een gedragen besluit kunnen komen. Beide stukken worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
De voorzitter van het VB staat kort stil bij de laatste vergadering van twee bestuursleden, Janet Klaster en Gretha 
Donkerbroek. Hij dankt hen voor hun inzet, inbreng en enthousiasme. Daarna sluit de voorzitter van de ledenraad de 
vergadering. 
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