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gebonden 

groeps

therapie

Aanbod  NVST Nederland 



• 1-2 uur

• Zonder overnachting

• Vrije invulling organisatie en structuur

• Veelal eigen cliënten

• Kan doorgaan vanaf 2 personen

• Rapportage eigen systeem

• Eigen praktijk

• tarief groepstherapie logopedie

• 1 of 2 therapeuten op 6 cliënten

Extensieve 
groep

• 7-10 dagdelen

• Met overnachting

• Invulling RAP en VIP en JES programma’s

• Afhankelijk van verwijzing cliënten door logopedisten 
en/of stottertherapeuten

• Kan pas doorgaan met minimaal 8-10 cliënten

• IZS rapportage en evaluatie

• Niet praktijkgebonden

• Tarief IZS groepstherapie stotteren

• Minstens 2 therapeuten

Intensieve 
groep



Integrale zorg stotteren
Oude situatie

NVST  individuele en extensieve groep
therapeuten 

lid VSN
+ 
opleiding

en ervaring intensieve zorgtraject groepstherapie 
stotteren  (IZS groepen)

JES: Je Eigen Spreektechniek
RAP: relaxed Anders Praten (jongeren) 
VIP: Vrijheid In Praten (volwassenen) 

Nieuwe situatie
NVST ECSF

Visie en Opleiding

Vrijgevestigde stottertherapeut
Individuele en extensieve groepstherapie

1 daagse cursus Intensieve 
groepstherapie JES; JES therapeut

+ ervaring opdoen in RAP en VIP
+ meedraaien in organisatie RAP en VIP 

(projectplan)

Intensieve groepstherapeut RAP- VIP

Registratie IZS register NVLF



Criteria register Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren 

(IZS), 

1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 

mevrouw A.C.W.M. van Eupen 17-6-2016 17-6-2021
mevrouw A.J. van der Vlist-Pluut 1-1-2015 1-1-2020

mevrouw B.I. Hartjesveld 12-1-2015 12-1-2020
mevrouw E.C. Rozema 16-12-2015 16-12-2020

mevrouw J.M.G. van den Eerenbeemt 25-11-2013 25-11-2018
mevrouw L.J. van Wijngaarden 1-3-2015 1-3-2020

mevrouw M.H.J. Weijts 2-10-2016 2-10-2021
Criteria register Groepsbehandeling IZS 

1. ingeschreven als lid bij de NVST en voldoet daarmee aan de 
opleidingseisen van de NVST; 

2. opgeleid in het werken met groepen en heeft aantoonbare ervaring in 
het begeleiden van vergelijkbare groepen. Minimaal 16 dagdelen 
gewerkt als (co-) therapeut in een qua inhoud en uitvoering 
vergelijkbare intensieve groep; 

3. aanvullend geschoold (minimaal 12 dagen) in counseling en 
psychotherapie gericht op het op verschillende niveaus kunnen 
interveniëren in een groep; 

4. verbonden aan een werkgroep binnen de NVST, waarin een aantal 
geregistreerde IZS-therapeuten zit, dat zorg draagt voor 
kwaliteitsborging zoals beschreven in de protocollen voor de Integrale 
Zorg Stotteren 



IZS verdient beter

Oude situatie
• continue aanbieden van de groepen 

stagneert 
• problemen bij het werven van cliënten 
• geen goede PR en filmpjes op het 

internet
• Onvoldoende geld/ vrouwkracht 
• financiering per cliënt deelname is te 

laag
• organisatie vraagt te veel tijd 
• Vergoeding en administratie is teveel 

gekoppeld aan de individuele 
therapeuten en contracten

• Aanbod en inhoud overtuigt te weinig 
cliënten/verwijzers of is te weinig 
bekend

Projectplan: Toekomstbestendig 
IZS
• Organisatiestructuur moet beter!
eerst in kaart brengen en dan verbeteren 
(effectief en efficiënter). Inhoud helder en 
deelbaar.

• Administratieve verbetering is nodig
(centraal aanmeldpunt, vaste plek en 
jaarplanning, eigen website, eigen 
declaratiesysteem, evaluaties centraal 
geregeld (tevredenheid helder)

• Identiteit naar buiten brengen 
(bij wie horen we, visie, zichtbaarheid naar 
cliënten … wie zijn wij, wat doen wij, waar 
doen we het en voor wie?) 



NVST
Intensief 

Zorgtraject 
stotteren

PSD 

Financiering

Ver

wijzers

Damste
terpstra

fonds

NFS

Zorg
verzekeraars

demosthenes

Logopedisten

Website IZS
PR internet
Aanbod
Groepstherapie

Aanmelding
contactpersoon

Nazorg
NVST

Stakeholders en raakvlakken  IZS

ECSF

NVLFNVLF

Website

nieuwsbrief



Organisatie- projectplan IZS:   2018-2019 ondersteuning DTF! en NFS?

• Werven binnen NVST en ECSF

Garantie voldoende therapeuten (10)

• IZS met hulp van buitenaf (Incura of andere investeerder) 

Eigen LIS en administratie opzetten

• Pr deskundige inhuren  (DTF  en NFS)

Website  en pr film internet

• Zelf opzet maken  (Demosthenes betrekken hierbij) 

Nazorg programma (koppelen aan)  intake en kennismakings dagen

• Iemand binnen de IZS verantwoordelijk maken en deels hiervoor geld reserveren

• CTO logo vragen om CTO voor IZS

Centrale aanmelding  cliënt intake en follow up en evaluatie

• Binnen de IZS groep

Jaarplanning  vaste plaats(en)en periodes

• Hulp van Demosthenes en DTF

Onderhandelingen zorgverzekeraars hoger tarief



Fase 1 verandering IZS

Besluitvorming 
organisatie 

(eigen 
administratie

systeem, plaats 
en periodes)

Beschrijven 
taken en uren 

en ideale 
situatie

Herschrijven 
inhoud 

aanbod IZS 
voor folders 
en website



1e fase  november 
2017-maart 2018    
Organisatiestructuur 
oriëntatie taken 
effectief en efficiënter) 
en inhoud en opzet 
helder

Fase 2: april- oktober 
2018     
organisatiestructuur 
van binnen uit. 
Veranderen;  Nieuw 
administratie en 
declaratie systeem, 
(Evry?Incura? CTO 
logo? aanmelding, 
plaats en tijdstip en 
aanmeldpunt evaluatie 
en nazorg

Fase 3: oktober-
maart 2019 

PR: bureau  
Zichtbaarheid 
vindbaarheid 
identiteit naar buiten     
bij wie horen we, 
visie, zichtbaarheid 
naar cliënten … wie 
zijn wij, wat doen 
wij, waar doen we 
het en voor wie?

Projectplan IZS



Evaluatie uitkomst over 1,6 jaar



VIP
8 

dagdelen

RAP
10 

dagdelen

JES 
7 dagdelen

2 dagen 
nazorg
RAP en 

VIP

En 

intakes
Kennis
making

Idee Jaarplanning IZS

VIP
8

dagdelen

RAP
10 

dagdelen

JES
7 dagdelen

2 dagen 
nazorg
RAP en 

VIP

En 

intakes
Kennis
making




