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Leden van de werkgroep: 

Femke de Smit (voorzitter) Jeanette van Baarsen, Irma Uiterlinde, Marit van der Werff,  
Mary de Boer, Annemarie van Esveld.  

Ondersteuning van Anneke Busser (voorzitter NVST) en Caroline Nater (SEBcie NVLF) 

 

Aan welke onderwerpen is het afgelopen jaar gewerkt? 

 Vervolg contacten zorgverzekeraars: differentiatie tarief, informatie 

logopedie-stottertherapie op de websites, contracten.  

 Contact overige organisaties: NZA, Zorgverzekeraars Nederland, 
Paramedisch Platform Zorgverzekeraars, Stichting kwaliteitsmonitoring, 

Paramedisch platform Nederland, VVAA. 

 

 

Welke producten heeft dit opgeleverd? 

- Behalve de Friesland staan de overige zorgverzekeraars open voor overleg. Wel 
wordt over het algemeen verwezen naar de NVLF. Er zijn op dit moment nog geen 

mogelijkheden voor een gedifferentieerd tarief. Informatie over logopedie-
stottertherapie wordt aangepast op de websites. In het eerste kwartaal van 2017 
gaat de NVLF samen met de NVST, de NVAT (afasie) om de tafel met zoveel 

mogelijk zorgverzekeraars. Wat wij tot nu toe steeds op praktijkniveau probeerden 
voor elkaar te krijgen, wordt nu naar bestuursniveau getild. Hiermee zijn we in 
beeld als logopedist-stottertherapeut. Advies vanuit de SEB richting NVST: houd dit 

gesprek in januari al, dit omdat in maart de tarieven voor volgend jaar al weer 
vastgesteld worden.  

- NZA: Jeanette en Caroline hebben een gesprek gehad, de drie belangrijkste punten 

zijn: 1. Breng klachten in bij de NzA, bijvoorbeeld over de eenzijdige contracten, de 
hoogte van vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg etc. 2. Idee Caroline: hang 
onder tariefcode 4301 een code die gekoppeld is aan het lidmaatschap van de NVST. 

Wanneer aldus onderscheid gemaakt kan worden, kan gekeken worden of de 
ziektekostenverzekeraars voldoende zorg middels logopedist-stottertherapeuten 
hebben ingekocht en op die manier aan hun zorgplicht hebben voldaan.  

- Zorgverzekeraars Nederland/PPZ/SKMZ/PPN: helaas allen grote organisaties die 
voor ons niet direct iets kunnen betekenen.  

- VVAA: Jeanette en Annemarie zijn 22 juni jl. op het congres geweest (Zelf aan het 

Roer). De Roergangers hebben voor alle zorgverleners een nieuw manifest 
geschreven. Het congres ging vooral over hoe de regie weer terug gegeven kan 

worden aan de zorgverlener in samenwerking met de patient. Voor de SEB ligt hier 
verder geen kerntaak.  

- Op 12 oktober heeft onze commissie een oproep aan alle NVST leden gedaan om 

een gesprek met verzekeraars (in ieder geval je grootste zorgverzekeraar) aan te 
vragen over je contract aanbod. Het is van belang dat we van ons laten horen, 
wanneer zorgverzekeraars hier niet op in gaan: dien een klacht in.  



- Contractering met Menzis COA Administratie: MCA contracteert niet op voorhand, 

maar op verzoek zullen zij dan alsnog een overeenkomst aangaan met de collega die behan-

deling bij een asielzoeker gaat uitvoeren. Mocht je dus als logopedist-stottertherapeut een 

aanmelding van een asielzoeker krijgen voor logopedie-stottertherapie en deze cliënt kan 

gezien de aard van de behandeling niet terecht bij een reeds gecontracteerde partij, dan kan 

er dus op dat moment een verzoek gedaan worden bij MCA voor een contract.  
- Enquete NVST leden over contracten 2016-2017. 

 

- Evaluatie van de activiteiten 

De gesprekken met zorgverzekeraars hebben wisselend resultaat opgeleverd. De meeste 

zorgverzekeraars zijn bereid in gesprek te gaan, maar geven ook aan dat er over de 
contracten niet te onderhandelen valt. Zij wijzen naar de NVLF als gesprekspartner. We 
zijn erg blij met het ronde tafel gesprek in 2017, op bestuursniveau.  

De meeste websites zijn aangepast. Met de Friesland is nog geen gesprek mogelijk 
geweest, Annemarie en Eeuwkje hebben inmiddels wel de toezegging dat zij in januari 

2017 een afspraak kunnen maken. Zij kunnen er dan hopelijk voor zorgen dat ook de 
Friesland haar website aanpast en verder het gesprek op praktijkniveau voeren als eerder 
genoemd. We hebben dit jaar goed werk verricht in het (verder) zichtbaar maken van 

logopedie-stottertherapie. Het blijft belangrijk van ons te laten horen. Wanneer 
zorgverzekeraars hier niet op in gaan, dien een klacht in.  

Uitkomst enquete: ……. 

 

 

Onderlinge communicatie via; mail / telefoon / overleg d.d.  

Via de mail vooral en we hebben dit jaar vergaderd in februari en oktober.  

 

Wat is de planning voor 2017? 

 Calculatie model aanpassen voor stottertherapie (op de agenda in februari) 

 Websites verzekeraars blijven controleren op juistheid en toevoegen bestaan IZS 

groepstherapie.  

 Aparte prestatie beschrijving voor logopedie-stottertherapie, contacten 

Anneke/NVLF eerst afwachten.  
 

Heeft de werkgroep nieuwe leden nodig? 

Ja! 


