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Woerden, 24 juni 2022  

 

Betreft: arbeidsmarktproblematiek paramedici 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Op  6 juli 2022 spreekt u met de minister van VWS over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Een 

belangrijk thema dat alle geledingen binnen de sector aangaat. Een goed beleid is voorwaarde om 

structureel de gewenste en noodzakelijk zorg te kunnen blijven bieden. De Nederlandse Vereniging 

van Logopedie en Foniatrie (NVLF) vraagt u bij de gedachtewisseling met de minister nadrukkelijk ook 

de situatie van de paramedische zorg te betrekken. Wij hebben de indruk dat de vacature- en 

wachtlijstproblematiek zoals die zich bij de logopedie voordoet, aan de aandacht ontsnapt. Dat lijkt 

ons niet terecht.    

Tijdens de coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden hoe een gebrek aan voldoende 

menskracht de zorg kan ontwrichten. In de publiciteit is de arbeidsmarktproblematiek in de 

thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de ziekenhuizen prominent naar voren gekomen. 

Terecht. Het gevaar bestaat echter, dat het beeld ontstaat dat het elders wel meevalt. Dat is niet zo.  

Al enkele jaren monitoren wij de onbalans tussen de vraag naar logopedische zorg en de 

mogelijkheid die te bieden. Kort geleden hebben wij opnieuw onderzoek gedaan. De resultaten 

baren ons grote zorgen.  

Van de eerstelijns logopediepraktijken heeft 81% een wachtlijst. In iets meer dan 60% van de 

gevallen heeft die een lengte van 10 maanden of meer. Hierdoor komt de zorg in de knel. Denk 

daarbij aan het te laat kunnen signaleren van taal- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en 

onvoldoende mogelijkheid voor begeleiding van zieken, ouderen en long covidpatiënten.         
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Een belangrijke oorzaak zijn de moeilijk vervulbare vacatures. Dit speelt breder dan alleen in de 

eerste lijn. 60% van de eerstelijnspraktijken logopedie krijgt de bezetting niet op het gewenste 

niveau; bij de logopedie in zorginstellingen is dit 46% en bij logopedie in het onderwijs 25%. Zie ook 

bijgevoegd informatieblad. 

Zorgelijk is ook de constatering dat in de afgelopen vijf jaar de instroom van nieuwe logopedisten 

gemiddeld is afgenomen. Een aantal afgestudeerden kiest na de opleiding om wisselende redenen 

een ander beroep. 

De zorg verdient een solide arbeidsmarktbeleid dat oog heeft voor alle beroepsgroepen.  

Wij vragen u dit in te brengen. 

Uiteraard zijn wij graag bereid, indien u dat wenst, de geschetste problematiek (al dan niet online) 

nader toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dr. Michel A. Dutrée 

voorzitter NVLF 

 
 
 
 
 


