
 

  

 

Anneke Busser  

Voorzitter NVST  

Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022 
NVST 



 

1 

 

 

 

 

 

 

1.  INLEIDING          1 

           

2. ONTWIKKELINGEN SPEERPUNTEN 2013-2017     2  

 

3. ONTWIKKELINGEN VANAF 2018       6   

 

4. VISIE, MISSIE EN DOELSTELLINGEN       7 

 

5. SPEERPUNTEN 2018-2022       9  

Kwaliteit bewaken        

Kwaliteit bevorderen 

Belangenbehartiging sociaal economisch 

Belangenbehartiging PR 

 

6. ORGANISATIE EN UITVOERING       11 

  

7. SAMENVATTING         14 

 

 

BRONNEN          15 

 

BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN TAKEN COMMISSIES EN WERKGROEPEN    16 

  

 



 

2 

 

1. Inleiding 
 
De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) is de landelijke organisatie van logopedisten die  
zich gespecialiseerd hebben op het gebied van stotteren, broddelen en overige stoornissen in de vloeiendheid en het 
ritme van het spreken. Voor de leesbaarheid wordt in dit document het woord stotteren gebruikt omdat dit de meest 
bekende vloeiendheidsstoornis is en als enige vloeiendheidsstoornis  (meer specifiek als ontwikkelingsstoteren) is 
omschreven in de recente ICD 11 uitgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie.  
De vereniging is in 1987 opgericht met als doel de kennis over stotteren te vergroten en de kwaliteit van diagnostiek en 
stottertherapie in Nederland te verbeteren. In 2017 vierde de NVST haar dertigjarig jubileum met een feestelijke diner 
en een studiedag op Landgoed De Horst in Driebergen.    
 

De NVST is de beroepsvereniging van en voor logopedist-stottertherapeuten. De bij de NVST aangesloten 
stottertherapeuten zijn logopedisten, die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling en/of de diagnostiek  van 
stotteren. Naast hun reguliere opleiding hebben zij een vervolgtraject doorlopen waarin zij zich hebben verdiept in de 
complexiteit van het stotteren, broddelen en overige vloeiendheidsstoornissen. Logopedist-stottertherapeuten* zijn 
werkzaam binnen een stotter-centrum, een eigen praktijk, in het hoger onderwijs of een universitair centrum.  

 

De NVST is een kleine vereniging en bestaat uit 68 enthousiaste en betrokken NVST erkende leden, logopedist-
stottertherapeuten leden,  aspirant-leden (logopedist-stottertherapeuten in opleiding) en 32 begunstigers. Ieder lid van 
de vereniging participeert in een commissie en/of werkgroep.  In vervolg op de beleidsnota 2008-2010 heeft Angelique 
Dreijer, op dat moment logopedist-stottertherapeut in opleiding, voor de periode  2013-2017 een meer-jaren 
beleidsplan opgesteld. In het beleidsplan zijn een missie en visie met de bijbehorende speerpunten beschreven. Dit 
beleidsplan is op de ALV van november 2012 aangenomen en afgelopen 5 jaar heeft het bestuur ernaar gestreefd dit 
beleidsplan uit te voeren.  
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2. Speerpunten en ontwikkelingen 2013-2017 

 

Speerpunten kwaliteit bewaken 

  

Binnen het statutaire doel kwaliteit bewaken  worden de resultaten en ontwikkelingen van de  voorgestelde doelen 
beschreven:   

 
1. Bieden van opleiding tot erkend logopedist-stottertherapeut 

 
De opleidingscommissie van de NVST heeft zich georiënteerd op de herziening van de NVST-opleiding “Opleidingsplan 
van de opleiding tot stottertherapeut” en op de bestaande Europese opleiding “European Clinical Specialization 

in Fluency Disorders” (ECSF). Dit heeft geleid tot het advies aan het bestuur om de NVST-opleiding niet te herzien maar 

aan te sluiten bij de opleiding ECSF. Dit advies is overgenomen door het bestuur en aangenomen door de ALV in 
november 2013.  Vervolgens is de NVST is in juli 2014 Associate Partner geworden van het ECSF-Consortium. Vanaf 2014 
zijn geïnteresseerden in de opleiding tot erkend stottertherapeut verwezen naar de opleiding ECSF.  De werkgroep 
coaches heeft tot en met juni 2015 therapeuten in opleiding begeleid en is daarna opgeheven.  
Als gevolg van het partnership van het ECSF-Consortium zijn alle leden van de NVST erkend als mentor (stagebegeleider) 
van ECSF studenten.  
 
2. De continuïteit van de kwaliteit van de logopedist-therapeuten van de NVST waarborgen door de verplichte 

(her)registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici en voor de NVST te stimuleren.  
 

De NVST heeft afgelopen beleidsperiode de NVLF geadviseerd over de eisen voor registratie en herregistratie in  het 
uurregister stotteren. De leden van de NVST worden automatisch geherregistreerd in het uurregister van de NVLF 
omdat de NVST in het verleden een eigen herregistratie had. 
Het ECSF Consortium heeft een European Fluency Specialists register geopend (EFS-register). In dit register kan een 
logopedist-stottertherapeut een Europees erkend Fluency Specialist worden. Om in dit register te blijven zal iedere 3 
jaar aan de herregistratie  moeten worden voldaan. NVST-leden zijn door het partnership  met het ECSF-Consortium 
toegelaten tot de eerste stap in dit register. Dit houdt in dat de opleiding tot logopedist-stottertherapeut van de NVST 
door het EFS-register erkend is. De NVST heeft op de ALV van juni 2016 besloten geen eigen herregistratie meer uit te 
voeren en dit over te dragen aan het EFS-register. Alle leden van de NVST zullen voor september 2018 moeten voldoen 
aan de eisen van het EFS-register om lid te kunnen blijven van de NVST.  

 

Speerpunten kwaliteit bevorderen 

 

Binnen het statutaire doel kwaliteit bevorderen  worden de resultaten en ontwikkelingen van de voorgestelde doelen 
beschreven:  

 

1. Informeren van leden over kwaliteitsontwikkeling 

 
De Vereniging  Stottercentra Nederland (VSN) heeft intensieve groepstherapieën ontwikkeld. In deze beleidsperiode 
heeft de VSN besloten haar intensieve groepstherapieën te delen en over te brengen naar de NVST.  
Een werkgroep gericht op extensieve groepstherapieën is aan het einde van de beleidsperiode, in 2016- 2017, tot stand 
gekomen. Deze werkgroep heeft geïnventariseerd welke extensieve groepstherapieën door de leden worden gegeven.  
De NVST heeft voor de invoering van de kwaliteitstoets voor haar leden SMART opgestelde doelen geformuleerd. De 
afgelopen beleidsperiode is gebleken dat NVST-leden individueel bepalen of zij deelnemen aan een vrijwillige 
kwaliteitstoets en daar zich zelfstandig op voorbereiden. De NVST heeft hier geen verdere taak in.  
De website “Stotters” is gelanceerd als een  mogelijkheid om nazorg te bieden.  
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2. Ontwikkeling van een evidence based richtlijn voor ontwikkelingsstotteren bij kinderen en chronisch stotteren bij 
(jong) volwassenen 

 

De Richtlijn Stotteren is in samenwerking met de NVLF en Demosthenes in 2014 uitgekomen ( Evidence-based Richtlijn 
“Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassen”,  Pertijs, M.A.J., Oonk, L.C., Beer, de J.J.A., Bunschoten, E.M., Bast, 
E.J.E.G., Ormondt, van J., Rosenbrand, C.J.G.M., Bezemer, M., Wijngaarden, van L.J., Kalter, E.J., Veenendaal, van H., 
2014). In 2015 is de richtlijn geïmplementeerd bij de leden van de NVST en vervolgens bij de leden van de NVLF. Er zijn 
drie artikelen verschenen over de Richtlijn in Het Tijdschrift voor Logopedie. Voor de leden van de NVST is een 
powerpoint presentatie ontwikkeld die gebruikt kan worden om in de eigen regio voorlichting te geven over de Richtlijn. 
Er is ook een patientenversie van de richtlijn verschenen. Vanaf 2016 wordt het logopedisch handelen volgens de 
Richtlijn Stotteren meegewogen bij het onderdeel “ behandeling van stotteren” in de vrijwillige kwaliteitstoets 
Logopedie 

 

3. Bevorderen van de professionele ontwikkeling van leden  

 
Na afloop van iedere algemene ledenvergadering van de NVST is een studiemiddag georganiseerd. Hierbij is één keer 
een internationale spreker uitgenodigd, de overige sprekers waren leden van de NVST. In 2017 is ter gelegenheid van 
het 30-jarige bestaan van de NVST een studiedag georganiseerd voor en door leden van de NVST op de Landgoed De 
Horst in Driebergen. De NVST heeft in oktober 2017 een middagsessie verzorgd op het NVLF. De drie presentaties waren 
gericht op nieuwe ontwikkelingen in de stottertherapie.  
De werkgroep Professionele ontwikkeling is afgelopen beleidsperiode onderverdeeld in drie groepen. Iedere groep richt 
zich op de mogelijkheden die het EFS biedt om punten te verzamelen voor her(registratie). Dit zijn: nascholing, 
wetenschappelijke literatuur en intervisie. Op de website staat een leeslijst voor wetenschappelijke literatuur. De 
werkgroep intervisie heeft een workshop intervisie volgens de incidentmethode georganiseerd.  
 
De bovengenoemde ontwikkelingen bij de speerpunten kwaliteit bewaken en kwaliteit bevorderen hebben geleid tot 
een tussentijdse aanpassing van het organogram van de NVST: de werkgroep coaches is opgeheven en de werkgroep 
ontwikkeling Richtlijn is veranderd naar Implementatie Richtlijn.  
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Speerpunten Positionering & Belangenbehartiging 

 

Binnen het statutaire doel belangenbehartiging sociaal economisch worden de resultaten en ontwikkelingen van de 
voorgestelde doelen beschreven:  

 

1. Lobbyen voor vergoeding van logopedie-stottertherapie  

 
 De commissie SEB van de NVST heeft in 2015 en 2016 contact gelegd met alle zorgverzekeraars. Dit heeft in de meeste 
gevallen geleid tot een of meerdere bezoeken van NVST-leden aan de zorgverzekeraar.  De SEB heeft een 
informatiepakket samengesteld om de zichtbaarheid en werkzaamheden van de NVST-leden te vergroten. Dit heeft tot 
op heden niet geleid tot een specialistentarief voor NVST-leden. Een van de hoofdoorzaken die door zorgverzekeraars 
wordt genoemd is het ontbreken van een uitspraak van NVLF over specialisaties binnen logopedie. De commissie SEB 
heeft contact met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en pogingen ondernomen voor contact met het Ministerie van 
VWS en het College van Zorgverzekeringen. 
Daarnaast zijn alle websites van de afzonderlijke zorgverzekeraars nagelopen, er blijkt vaak verwarring te ontstaan bij 
cliënten of logopedie-stottertherapie in het basispakket valt. De verzekeraars gebruiken de term stottertherapie vaak 
voor niet-reguliere stotterprogramma’s die in het aanvullende pakket zitten. Het is een hardnekkig proces om de juiste 
informatie op de websites te krijgen.  
 

Binnen de doelstelling positionering & belangenbehartiging PR worden de volgende speerpunten onderscheiden: 

 

1. Profileren en positioneren van de NVST en de NVST logopedist-stottertherapeut   

 

De NVST heeft in 2016 een nieuwe website in gebruik genomen. Een groep NVST-leden heeft deelgenomen aan het 
schrijven van de teksten. De website geeft voorlichting aan mensen die stotteren en ouders van kinderen die stotteren. 
De website richt zich daarnaast op logopedisten, zorgverzekeraars en verwijzers. De website heeft een besloten 
gedeelte waar ledeninformatie gedeeld wordt.  

 
2. External affairs: Onderhouden en intensiveren van samenwerking met belangrijke partners  

(NVLF, NFS en Demosthenes) 
 

Samenwerking met de NVLF: Vanuit de NVST heeft er gedurende de gehele beleidsperiode steeds een lid in de 
Commissie Vakinhoud en de Commissie SEB van de NVLF plaatsgenomen. Het bestuur heeft in deze beleidsperiode 
twee keer een overleg op het bureau van de NVLF gehad om het beleid van beide verenigingen te bespreken. De 
voorzitter van de NVST heeft drie keer een ontmoeting gehad met de voorzitters (T. de Koning en M. Dutree) waarin 
o.a. de inhoud van de specialisatie stotteren is overgebracht. In augustus 2017 heeft het bestuur van de NVST een 
overleg gehad met de kwaliteitsmedewerker van de NVLF en de leider van het Project Specialisatie van de NVLF. 

Samenwerking met de NFS: Vanuit de NVST zijn er twee leden actief in het bestuur van de NFS. Daarnaast zijn vier leden 
actief betrokken vanuit de werkgroep External Affairs bij de website van de NFS, bij de ontwikkeling van nieuw 
voorlichtingsmateriaal in de vorm van folders en posters  en bij de ontwikkeling en implementatie van de campagnes 
van Wereld stotterdag (WSD) . 

 Samenwerking met Demosthenes: sinds oktober 2016 is een NVST-lid bezig om de samenwerking met de 
patiëntenvereniging Demosthenes vorm te geven.  
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3. Ontwikkelingen Beleidsperiode 2018-2022 
 
 
In dit hoofdstuk zijn recente ontwikkelingen beschreven. Deze ontwikkelingen zullen van grote invloed zijn op de 
toekomst van en het logopedisch handelen van de logopedist-stottertherapeut. De NVST vindt het van belang  haar 
leden optimaal te ondersteunen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op deze ophanden zijnde veranderingen. 
 

Project Specialisatie NVLF 

In september 2016 is in opdracht van de NVLF en het SRO-L het rapport Arbeidsmarktonderzoek Logopedie 2015 (P. den 

Boer, J. Frietman) gepresenteerd. Hierin komt onder andere naar  voren dat de verwachte ontwikkelingen van de 

werkgelegenheid zullen liggen in specialisatie, meer nadruk op multidisciplinair werken, verschuiving van de tweede 

naar de eerste lijn en zorg die dichterbij huis (in de wijk) geleverd wordt. Het advies dat specialisatie binnen de 

logopedie wenselijk is sluit aan op het rapport van NIVEL in 2003 (“De wenselijkheid van erkende specialisaties binnen 

de logopedie” C. Leemrijse, C.H.M. van den Ende).  Het bestuur van de NVLF heeft uitgesproken dat verder onderzoek 

naar specialisaties onderzocht wordt en heeft het Project Specialisatie gestart onder leiding van dr Y. F. Heerkens 

(Nederlands Paramedisch Instituut). De NVST ziet hierin een kans om haar visie  (“de NVST leden worden erkend als 

logopedist-stottertherapeuten”) uit te dragen en in gesprek te zijn en blijven met de NVLF.  

 

Loslaten maximum tarieven NZa 

Met ingang van januari 2017 geeft de NZa geen maximale tarieven meer af voor de logopedische behandelingen. Dit 

betekent dat logopedisten vrij zijn om hun tarief te bepalen. De zorgverzekeraars bieden de logopedisten een 

marktconforme prijs aan en de logopedist bepaalt zelf om dit contract te accepteren of niet te accepteren.  

 

Herziening Richtlijn Stotteren 

In de aankomende beleidsperiode zal de Richtlijn Stotteren in samenwerking met de NVLF en Demosthenes worden 

herzien.  

 

Technologische ontwikkelingen 

De technologische ontwikkelen verlopen in een steeds hoger tempo. Ook op het gebied van stotteren verschijnen 

applicaties en overige technologische toepassingen. De NVST wil actief betrokken zijn en onderzoeken welke 

technologisch ontwikkelingen een aanvulling zijn en welke ontwikkelingen negatief of zelfs een gevaar zijn. 
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4.  Visie Missie en Doelstellingen 

 
Visie 

 
In Nederland stotteren tussen de 150.000 en 200.000 mensen. Jaarlijks begint ongeveer 5% van de schoolgaande 
kinderen met stotteren. Meestal gaat dit ontwikkelingsstotteren spontaan over, maar bij 1% van de volwassen blijft 
stotteren aanwezig. Vroegtijdige signalering en interventie bij jonge kinderen kunnen de kans op het ontstaan van 
chronisch stotteren verminderen. 
 
Logopedie-stottertherapie is maatwerk en bij elke nieuwe cliënt moet onderzocht worden welke therapie het beste 
aansluit bij zijn of haar specifieke stotterproblematiek. Een logopedist-stottertherapeut van de NVST werkt 
multifactorieel, dat wil zeggen niet alleen aan de verbaal-motorische aspecten van het stotteren, maar ook aan de 
cognitieve, emotionele en sociale componenten die het stotteren uitlokken en/of in standhouden. Logopedist-
stottertherapeuten verbonden aan de NVST staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van Paramedici en vanaf 1 
september 2018 in het European Fluency Specialists Register en beschikken over de kennis en vaardigheden om complexe 
stotterproblematiek als maatwerk te begeleiden. 
 
In 2010 bleek uit  interne analyse dat de kennis, kwaliteit en werkwijze van een logopedist-stottertherapeut verbonden 
aan de NVST niet altijd bekend is bij derden, zijnde de maatschappij, potentiële cliënten, allround logopedisten, 
zorgverzekeraars, artsen en leerkrachten. (Samenvatting van enquête onder NVST leden, 2010; SWOT 2011). Het is van 
blijvend belang dat de NVST deze deskundigheid  op een heldere en krachtige wijze gaat communiceren naar externe 
partijen  
 
Op basis van het bovenstaande heeft de NVST de volgende visie ontwikkeld: 
De leden van de NVST worden erkend als de logopedist-stottertherapeuten, die de beste zorg ontwikkelen en leveren op 
het gebied van diagnostiek en behandeling van stotteren en broddelen*. 
 
*en andere vloeiendheidsstoornissen. 

 
Missie 

 
De NVST heeft statutair als doel de kennis over en het inzicht in stotteren te vergroten en de kwaliteit van de 
diagnostiek en behandeling te bewaken en te verbeteren. Daarnaast behartigt de NVST de sociaal economische 
belangen van haar leden. [Statuten NVST, feb. 2002] 
Zoals in de Statuten beschreven tracht de vereniging haar doelen te bereiken door: 
1. Organisatie van bijeenkomsten, congressen en cursussen. 
2. Samenwerking met andere organisaties in de gezondheidszorg 
3. Onderhouden van contacten met name ook met instanties die opleidingen verzorgen voor logopedisten, 

psychologen of verwante studies. 
4. Uitgave van geschriften, geven van voorlichting en advies. 
5. Instelling van werkgroepen en (ad hoc) commissies. 
6. Creëren van opleidingsmogelijkheden. 
 
Op basis van de statutaire doelen de NVST heeft de volgende missie geformuleerd: 
De NVST is er voor de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de beroepsgroep en voor het behartigen van de 
sociaal-economische belangen van haar leden naar derden. 
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Uitgangspunten  

 
Om te komen tot de formulering van speerpunten voor de komende beleidsperiode 2018-2022  is het van belang een 
overzicht te hebben van de doelen die reeds behaald zijn in voorafgaande beleidsperiodes, dit overzicht is besproken in 
hoofdstuk 2. Deze doelen tonen de stand van zaken nu, anno 2017 en zijn hieronder in de vorm van uitgangspunten 
geordend op basis van de statutaire doelen ‘’kwaliteit’’ en ‘’belangenbehartiging’’.   
 
Kwaliteit 
 

 Logopedist-stottertherapeuten verbonden aan de NVST hebben een gespecialiseerde opleiding tot stottertherapeut 
gevolgd en beschikken over de kennis en vaardigheden om complexe stotterproblematiek te begeleiden. 
 

 Kwaliteitsbewaking: De kwaliteit van de logopedist-stottertherapeuten van de NVST wordt gewaarborgd door de 
verplichte (her)registratie in het European Fluency Register en het Kwaliteitsregister van Paramedici. 

 

 Logopedist-stottertherapeuten verbonden aan de NVST werken op een open, eerlijke en respectvolle wijze, maken 
daarbij gebruik van beschikbare kennis (evidence based practice) en werken daarbij samen met collega’s en andere 
zorgverleners. 
 

 De NVST wil duidelijk maken aan de maatschappij dat stotteren een complexe stoornis is, waarbij echter door het 
aanbieden van een gepaste therapie gewerkt kan worden aan de kwaliteit van leven en het verkrijgen van vloeiendheid 
passende bij de ernst van de specifieke stotterproblematiek van een cliënt.  
 

 Leden van de NVST plaatsen de persoon die stottert en zijn directe omgeving centraal, daarbij onderzoeken zij de 
stotterproblematiek van de persoon en bieden per leeftijdscategorie op basis van een evidence-based werkwijze een 
gepaste diagnostiek en therapie, waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan optimale kwaliteit van leven en functionele 
vloeiendheid. 
 
Belangenbehartiging 
 

 De NVST zet zich in voor de behartiging van de sociaal-economische belangen van de leden door directe samenwerking 
met de beroepsvereniging NVLF en deelname aan de NVLF commissies Sociaal Economische Belangen en Vakinhoud.  
 

 De NVST-leden worden door de NVLF erkend als specialisten.  
 

 De NVST heeft het patiëntperspectief hoog in het vaandel en werkt daarom op beleidsniveau nauw samen met de 
patiëntenvereniging Demosthenes.  
 

 De NVST en de patiëntenvereniging Demosthenes zetten zich gezamenlijk in voor de patiëntenbelangen door 
participatie in de NFS. 
 

 Leden van de NVST bieden zorgverzekeraars kwalitatief goede en inzichtelijke zorg en zijn EFS en KP geregistreerd. 
 

 De NVST en haar leden zijn een vraagbaken voor informatie en voorlichting over stotteren in het individuele contact 
met personen die stotteren en door actieve en intensieve samenwerking met de NFS van een aantal leden/ 
vertegenwoordigers van de NVST. 
 

 De rol van de logopedist-stottertherapeut varieërt van coach tot behandelaar, van voorlichter tot opleider, van 
onderzoeker tot docent, van beleidsmaker tot ondernemer, van werkgroeplid tot bestuurder.  
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5.Speerpunten 

 
Door de statutaire doelen van de NVST, namelijk kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de beroepsgroep en 
behartigen van de sociaal-economische belangen van haar leden naar derden wordt gewerkt aan de (h)erkenning van 
de expertise van de logopedist-stottertherapeut gewerkt. Ook voor aankomende beleidsperiode zal de NVST daadkracht 
en focus willen tonen. Nu de NVST zelf niet meer een opleiding tot stottertherapeut verzorgt en de herregistratie van 
stottertherapeuten niet meer in eigen hand heeft zal de NVST zich moeten bezinnen wat de waarde van het 
lidmaatschap van de NVST inhoudt. Logopedisten die de ECSF opleiding hebben afgerond zijn niet meer automatische 
lid van de NVST, wat is voor hen de reden om lid te worden?  

 

Uit een interne rondgang bij de commissies en bij nieuwe NVST- leden die de ECSF-opleiding hebben gedaan, blijkt 
onverminderd dat logopedist-stottertherapeuten bij de NVST onderlinge verbinding en inspiratie zoeken. Zij willen de 
kwaliteit van hun handelen borgen en leren van elkaar.  De NVST-leden willen  een kenniscentrum zijn voor stotteren en 
andere vloeiendheidsstoornissen en zij willen producten ontwikkelen die de diagnostiek en behandeling van stotteren 
verbeteren.  

 

Daarnaast vinden de NVST-leden het van belang dat hun specifieke deskundigheid rondom het behandelen van 
stotteren en andere vloeiendheidsstoornissen zichtbaar is voor de buitenwereld. Een nieuwe taak voor de NVST is om 
pas afgestudeerde ECSF kandidaten te interesseren voor de NVST. Het is van het groot belang voor de beroepsgroep 
van logopedist-stottertherapeuten en voor de mensen die stotteren dat logopedist-stottertherapeuten verenigd zijn. De 
eenheid en zichtbaarheid is in eerste instantie noodzakelijk voor cliënten, en vervolgens voor logopedisten en  
verwijzers zoals CB-artsen, huisartsen en specialisten.  

De specifieke deskundigheid van NVST-leden zal ook onder de aandacht gebracht worden bij de NVLF nu de NVLF het 
project specialisatie heeft opgezet. Als de NVLF besluit tot specialisatie kan de NVST deze specialisatie bij voorkeur 
samen met de NVLF vormgeven. De NVST zal blijven streven naar een specialistentarief.  

 

Speerpunt kwaliteit bewaken:  

Binnen het statutaire doel kwaliteit bewaken wordt het volgende speerpunt beschreven: 

De continuïteit van de kwaliteit van de logopedist-stottertherapeuten waarborgen door verplichte (her)registratie in 

het EFS en het Kwaliteitsregister te stimuleren 

Taken 

- onderhouden contacten de ECSF-opleiding en het EFS-register; 

- stimuleren en faciliteren van NVST- leden om zich te laten (her)registeren in het EFS-register; 

- organiseren van na- en bijscholing voor leden door het aantrekken van (inter)nationale sprekers; 

- organiseren van (inter)nationale studiemiddagen na afloop van de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering; 

- het stimuleren van het bijhouden van wetenschappelijke ontwikkelingen o.a. door wetenschappelijke 

literatuur; 

- het stimuleren van deelname aan intervisie en het bewaken van het  therapeutschap; 

- in samenspraak met KP en NVLF bepalen aan welke eisen moet worden voldaan voor registratie uurtarief; 

- samenwerken initiële opleidingen op het gebied van afstudeerscripties. 
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Speerpunten kwaliteit bevorderen:  

Binnen het statutaire doel kwaliteit bevorderen wordt het volgende speerpunt beschreven: 

Informeren van de leden over kwaliteitsontwikkeling 

Taken 

- het faciliteren en organiseren van de IZS therapie en positioneren als tegenhanger van niet-reguliere 

stotterprogramma’s; 

- het inventariseren en faciliteren van extensieve groepstherapie en het schrijven van een protocol bij het 

contract met zorgverzekeraars; 

- het ontwikkelen en uitbreiden van mogelijkheden tot geprogrammeerde nazorg (ontwikkelen stappenplan); 

- het ontwikkelen van nieuwe kwaliteitsproducten; 

- de herziening van de Evidence Based Richtlijn voor stotteren; 

- actief betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek; 

- zichtbaarheid van de activiteiten op het gebied van kwaliteit bevorderen voor leden onderling, o.a. door meer 

gebruik te maken van de website (ledenpagina,  doorlopende kalender op de website waarin cursussen, 

congressen en IZS data aangekondigd staan);  

- actief betrokken zijn bij technologische ontwikkelingen en onderzoeken welke mogelijkheden waardevol zijn 

voor stottertherapie. 

 

Speerpunten Positionering & Belangenbehartiging 

 

Binnen het statutaire doel belangenbehartiging sociaal economisch wordt als belangrijkste speerpunt onderscheiden: 

 

Lobbyen voor vergoeding van logopedie-stottertherapie  
 
Taken: 

- Deelname van een NVST-erkend lid aan de commissie SEB van de NVLF om daarmee het bredere belang van 
stotteren te dienen en mee te strijden voor tarief en erkenning van expertise door NVLF.  

- Contacten opbouwen en onderhouden met de individuele zorgverzekeraars om algemene afspraken te maken 
en advies in te winnen over contractafspraken wat betreft logopedie-stottertherapie.  

-  

Binnen de doelstelling positionering & belangenbehartiging PR worden de volgende speerpunten onderscheiden: 

 

1. Profileren en positioneren van de NVST en de NVST logopedist-stottertherapeut  

 

Taken: 
- Ontwikkelen en aanleveren van scholingsmateriaal voor verwijzers (o.a. logopedisten, huisartsen,  CB artsen, 

jeugdartsen, leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters) om de NVST en de logopedist-stottertherapeut te 
profileren.  

- Beleid ontwikkelen om de zichtbaarheid van website van NVST te vergroten. 
- Advies geven om de zichtbaarheid van de NVST evt. via Facebook te vergroten. 
- Voorlichten van/ voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor zorgverzekeraars over stottertherapie. 

 

2. Onderhouden en intensiveren van samenwerking met belangrijke partners 
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Taken: 
- Verstevigen en onderhouden van het contact met Demosthenes en de NFS. 
- Zitting hebben van twee NVST leden in het bestuur van de NFS. 
- In beeld brengen welke onderdelen van het beleidsplan van de NFS kunnen bijdragen aan het uitdragen van 

het PR plan van de NVST en hoe het PR beleid van de NVST een meerwaarde kan bieden aan de NFS.  
 

 

6. Organisatie en Uitvoering 

Bestuur 

Verantwoordelijkheden & taken 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en het zorgdragen van een adequate uitvoering hiervan 
door de commissies en werkgroepen.  

Taken van het bestuur: 

 Leiden van de vereniging; het aansturen en de eindcoördinatie van interne processen. 

 Bepalen van het beleid. 

 Zorgdragen van een adequate uitvoering van het beleid door de commissies en werkgroepen; bewaken van de 
planning en evaluatie cyclus.  

 Coördinatie van de jaarplannen en jaarverslagen van de commissies en werkgroepen.  

 Monitoren en waar nodig bijsturen van de jaarplannen van de commissies. 

 Bijeenroepen van de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

 Zorgdragen voor het opstellen van een jaarrekening en begroting 

 Onderhouden van contacten met de NVLF over het projectplan specialisatie 

 Actief stimuleren van ECSF- afgestudeerden om lid te worden van de NVST 

 

Commissies 

Verantwoordelijkheden & taken 

Een commissie functioneert doorgaans binnen een grotere organisatie en wordt door die organisatie ingesteld om een 
bepaalde taak te verrichten ten behoeve van die organisatie, of te werken aan een deelgebied van het doel van die 
organisatie.  Binnen de NVST ondersteunen commissies de beleidsvorming van het bestuur. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de implementatie van beleid en doen voorstellen voor nieuw beleid naar het bestuur. Een commissie bestaat uit 
een voorzitter en leden.  

 
Taken van een commissie: 

 Commissies implementeren beleid. 

 Commissies doen voorstellen naar het bestuur en de ALV voor nieuw beleid. 

 Commissies dienen uiterlijk 1 maand voor het ingaan van het nieuwe verenigingsjaar (=kalenderjaar) een 
jaarplan met begroting in. Voor het jaarplan is een standaard format beschikbaar. 

 Commissies ontvangen van het verantwoordelijke bestuurslid een goedkeuring van het jaarplan. 

 Commissies dienen binnen 1 maand na afloop van het verenigingsjaar een jaarverslag in. Voor het jaarverslag is 
een standaard format beschikbaar. 

 Commissies maken van elk overleg/ vergadering een kort verslag. De voorzitter rapporteert dit verslag aan de 
vertegenwoordiger van het bestuur. 

 De voorzitter van een commissie communiceert met de vertegenwoordiger van het bestuur over de status en 
voortgang van het beleid.  
 

 
Op basis van de vier speerpunten van het meerjarenbeleidsplan kent de NVST de volgende vier commissies:  

 Speerpunt Kwaliteit bewaken => Commissie Opleiding 

 Speerpunt Kwaliteit bevorderen => Commissie Kwaliteit 

       Speerpunt Sociaal Economische Belangen (SEB) NVST => Commissie SEB NVST 

 Speerpunt PR => Commissie PR 



 

12 

 

 

Werkgroepen 

Verantwoordelijkheden & taken 

De commissies worden bij de beleidsvoering ondersteund door werkgroepen. Werkgroepen houden zich bezig met het 
uitvoeren van projecten en specifieke taken in opdracht van een commissie en/of om het uitvoerend beleid van een 
commissie te ondersteunen. Werkgroepen werken aan concrete doelen en zijn resultaatgericht. Als het project is 
uitgevoerd en/ of de taak is voltooid wordt de werkgroep opgeheven. Een werkgroep bestaat uit een voorzitter en 
leden. De voorzitter van de werkgroep rapporteert naar de voorzitter van de verantwoordelijke commissie.  

 
Taken van een werkgroep: 

 Werkgroepen voeren projecten en specifieke taken uit om het beleid van een commissie te ondersteunen. 

 Werkgroepen dienen uiterlijk 1 maand voor het ingaan van het nieuwe verenigingsjaar (=kalenderjaar) een 
jaarplan met begroting in bij de voorzitter van de commissie. Voor het jaarplan is een standaard format 
beschikbaar. 

 Werkgroepen ontvangen van de voorzitter van de commissie een goedkeuring van het jaarplan. 

 Werkgroepen dienen binnen 1 maand na afloop van het verenigingsjaar een jaarverslag in bij het bestuur. Voor 
het jaarverslag is een standaard format beschikbaar. 

 Werkgroepen maken van elk overleg/ vergadering een kort verslag. De voorzitter rapporteert dit verslag aan de 
voorzitter van de commissie van het bestuur. 

 De voorzitter van de werkgroep rapporteert naar de voorzitter van de verantwoordelijke commissie.  
 

De commissies zullen ondersteund worden door de volgende werkgroepen: 

 

Kwaliteit: 

 Commissie Opleiding: 
werkgroep nascholing 
werkgroep wetenschappelijke literatuur 
werkgroep intervisie of taakgroep EFS 

 

 Commissie Kwaliteit: 
werkgroep intensieve groepstherapie 
werkgroep extensieve groepstherapie 
werkgroep nazorg 
werkgroep herziening richtlijn   

 

Positionering & belangenbehartiging: 

       Commissie Sociaal Economische Belangen (SEB) NVST 

 Commissie PR: 
Werkgroep Profilering 
Werkgroep External Affairs 
Werkgroep Website 
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Organogram beleidsperiode 2018-2022 
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SAMENVATTING:  

 

Visie 

De leden van de NVST worden erkend als de logopedist-stottertherapeuten, die de beste zorg ontwikkelen en leveren 
op het gebied van diagnostiek en behandeling van stotteren en broddelen*. 

*en andere vloeiendheidsstoornissen. 

 

Missie 

De NVST is er voor de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de beroepsgroep en voor het behartigen van de 
sociaal-economische belangen van haar leden naar derden. 

 

Speerpunten 

1. Kwaliteit bewaken: 

1.1 De continuïteit van de kwaliteit van de logopedist-therapeuten van de NVST waarborgen door de verplichte 
(her)registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici en het EFS te stimuleren. 

1.2 De leden faciliteren in (her)registratie in door het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van nascholing, 
wetenschappelijke literatuur,  intervisie en therapeutschap.  

 

2. Kwaliteit bevorderen: 

2.1 Informeren van leden over kwaliteitsontwikkeling 

2.2 Herziening van de evidence based richtlijn voor stotteren bij kinderen en chronisch stotteren bij (jong) 
volwassenen 

2.3 De deelname aan kwaliteitskringen en intervisiegroepen voor stotteren door de leden van de NVST blijven 
stimuleren. 

 

3. Positionering & Belangenbehartiging sociaal economisch: 

3.1 Lobbyen voor vergoeding van logopedie-stottertherapie  

 

4. Positionering & Belangenbehartiging PR: 

4.1 Profileren en positioneren van de NVST en de NVST logopedist-stottertherapeut   

4.2 Onderhouden en intensiveren van samenwerking met belangrijke partners  
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Bronnen 
 

1. Beleidsnota NVST 2008 – 2010 

2. Concept Beleidsnota NVST 2012 - 2014 versie 15 oktober 2012 

3. Logopedie, themanummer Stotteren, oktober 2012. 

4. Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Vereniging van Diëtisten 2012 - 2015. 

5. Mies Bezemer en Jan Bouwen, ‘’Om een la-la-lang verhaal kort te maken’’.  JA! voorjaar 2011 

6. Nederlands Federatie Stotteren, Beleidsplan 2013 - 2017 

7. Optometristen Vereniging Nederland (OVN) Beleidsplan 2011-2014. 

8. Samenvatting van enquête onder NVST leden – 5 juli 2010 

9. Statuten NVST, 18 februari 2002 

10. SWOT analyse NVST -  16 maart 2011 

11. Robben, H.S.J. en Moenaert, R.K. (2000) Strategisch denken in marketing. Deventer: Samsom. 

12. Verschuivingen in de zorg, NVLF 2009. 

13. Visie op stotteren, NFS 2012 

14. Opleidingsplan van de opleiding tot Stottertherapeut, 4e versie (maart 2008) H. Ebben, A. Herweijer, T. 
Smitskamp, W. Voor in ’t Holt.  

15. Arbeidsmarktonderzoek Logopedie 2015 (2016), P. de Boer, J. Frietman, KBA Nijmegen.  

16. Evidence-based Richtlijn “Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen”,  Pertijs, M.A.J., Oonk, L.C., 
Beer, de J.J.A., Bunschoten, E.M., Bast, E.J.E.G., Ormondt, van J., Rosenbrand, C.J.G.M., Bezemer, M., 
Wijngaarden, van L.J., Kalter, E.J., Veenendaal, van H. (2014) 

17. Patientenversie van de Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen”, Joeri van Ormont (2014) 

18. www.nvlf.nl 

19. www.nedverstottertherapie.nl 

20. www.ecsf.eu 

21. www.europeanfluencyspecialists.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvlf.nl/
http://www.nedverstottertherapie.nl/
http://www.ecsf.eu/
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Bijlage 1 Overzicht van taken van commissies en werkgroepen 2018-2022 

Taken Opleidingscommissie 

 onderhouden en bevorderen van contacten met ECSF en EFS 

 contacten onderhouden met NVLF en bestuur NVST over de (her) registratie-eisen uurregister NVLF 

 faciliteren registratie proces EFS-register 

Werkgroep Nascholing 

 Ons streven is om de nascholing, bestaande uit studiemiddagen, studiedagen en congressen op een hoog plan 
te krijgen zodat het vergaren van punten voor de ESF-registratie binnen onze eigen vereniging op een 
verantwoorde wijze plaats kan vinden. 

 We willen de samenwerking met de opleidingscommissie intensiveren. 

 We willen vanaf 2018 naast twee studiemiddagen minimaal 1 studie dag gaan organiseren per jaar. Voor 2018 
in ieder geval.  

 Bij enthousiasme en meer behoefte streven we ernaar om per 2019 minimaal 2 studiedagen, naast de twee 
studiemiddagen te organiseren. 

 Daarnaast willen we 1 x per 3 jaar een congres van minimaal 2 dagen organiseren waarvoor we ook 

internationale sprekers willen aantrekken. In 2020 willen we weer een NVST-dag organiseren. 
 
Werkgroep Intervisie/taakgroep voor EFS 

N.B. De leden van de werkgroep zijn actief bezig met het vinden van nieuwe zinvolle taken voor de NVST (mede in 
overleg met de OC). 

 

 Werkgroep Literatuur 

 Ons streven is om voor de leden van de NVST een overzicht te bieden aan recent verschenen literatuur. De ESF 
registratie vereist het bijhouden van literatuur op het gebied van stotteren/broddelen, waaronder het lezen 
van artikelen van JFD.  Wij denken dat door onze overzichten de leden van de NVST, op zoek naar literatuur 
over een bepaald onderwerp binnen de stotterproblematiek, de informatie gerichter kunnen vinden. 

 We ordenen de artikelen uit JFD in categorieën volgens het 4 componenten model van Stournaras. 

 We maakten een template, waarop de NVST leden de leerervaring m.b.t. doorgenomen literatuur kunnen 
doorgeven aan de EFS i.v.m. de registratie en zullen deze template evalueren.  

        Deeltaken t.b.v. de bovenstaande taken: 

 Samenwerking met de werkgroep nascholing vinden wij belangrijk, zodat we bij het bekend worden van het 
thema van een nascholing hierbij behorende literatuur kunnen aanbieden. 

 We onderhouden contact met de commissie Wetenschap van de NFS, zodat ook vanuit deze commissie 
literatuur-suggesties kunnen worden aangeboden. 

 

Taken Kwaliteitscommissie 

 Bevorderen van inhoudelijke afstemming en verbinding tussen de werkgroepen op gebied van kwaliteit 
onderling en met de OC onder andere door het zichtbaar maken van de verschillende taken en actiepunten in 
een jaarverslag en jaarplan dat voor alle leden en werkgroepen toegankelijk is op de website. De commissie 
Kwaliteit biedt zich daarnaast aan als sparringpartner voor de werkgroepen.  

 Aanspreken van de werkgroepen op eerder gemaakte  afspraken ten behoeve het optimaliseren van de 
samenwerking en daadwerkelijk bereiken van gestelde doelstellingen, dan wel meedenken in mogelijke 
oplossingen voor (onverwachte) problemen om een bepaalde doelstelling te behalen.  

 Stimuleren en bewaken van deelname door NVST-leden aan minimaal 1 werkgroep of commissie.  

 Inzichtelijk krijgen waar behoefte aan is onder de leden en werkgroepen op gebied van inhoudelijke 
kwaliteitsverbetering met betrekking tot het vergemakkelijken en optimaliseren van de diagnostiek, 
behandeling en evaluatie van de stotterende cliënt. Hierbij denken we aan praktisch inzetbare producten die 
bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Vanuit een gemeenschappelijke behoefte kan er onderzocht worden of 
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er behoefte is aan een nieuwe werkgroep die de praktische uitvoering voor haar rekening gaat nemen onder 
de paraplu van de kwaliteitscommissie.  

 

Taken Werkgroep Kwaliteitsontwikkeling 

 

 Werkgroep Extensieve Groepstherapie 

 Protocol ontwikkelen wat als leidraad gebruikt kan worden voor een volwassen extensieve groepstherapie, 
zowel voor de therapeuten als ziektekostenverzekeraars. 

 Onderzoeken wat de (jaarlijkse) eisen zijn bij iedere zorgverzekeraar met betrekking tot het geven van 
groepstherapie en het ontwikkelen/verkrijgen van een addendum groepstherapie bij het contract met 
verzekeraars 

 Faciliteren van extensieve groepstherapie bij kinderen en pubers; waarvan het protocol inmiddels grotendeels 
is ontwikkeld. 

 

 Werkgroep IZS 

 IZS is over twee jaar als zelfstandig instituut zichtbaar en vindbaar.  De groepstherapieën (VIP, RAP, JES en 
eventueel ook OK ; Ouders met  Kind therapie) kunnen met een continuïteit van 2 keer per jaar met gemak 
draaien, dus met voldoende deelnemers en significant minder administratieve last voor de therapeuten. 
Tevens is duidelijk voor de jongeren en volwassen die stotteren en verwijzers wat de intensieve groepstherapie 
te bieden heeft en welke cliënt het beste in welke groep past.  

 Het aanscherpen van het huidige projectplan 

 Het aanvragen van financiële middelen om de IZS meer bekendheid te geven bij potentiële verwijzers, cliënten 
en ook bij zorgverzekeraars o.a. met behulp van het projectplan.  

 

 Werkgroep Nazorg 

 Over 5 jaar is ontwikkeld en op bruikbaarheid positief getest een eigentijds user interface vriendelijk digitaal 
instrument om zowel de transfer als de nazorg van het stotteren te faciliteren, afgestemd op de 
ervaringswereld van verschillende leeftijdsgroepen; 

 Ontwikkelen van een stappenplan voor Nazorg; 

 Profilering van de folder “Stotteren in de klas; tips voor ouders” met als doel ouders casemanager van hun kind 
te maken gedurende de schoolperiode. De tips in de folder sluiten aan bij de Richtlijn Stotteren  rondom 
nazorg.  

 

 Taken Werkgroep Richtlijn 

 Herzien huidige  Richtlijn Stotteren op basis van feedback vanuit het werkveld en op basis van recente 
ontwikkelingen. 

 Genereren van financiële middelen om de Richtlijn Stotteren te kunnen herzien. 

 Onderzoeken van het effect van de Richtlijn Stotteren in het werkveld. 
 
 
Taken Commissie Sociaal Economische belangen 

 

 onderhouden contacten zorgverzekeraars 

 het inspelen namens NVST –leden op ontwikkelingen bij de NVLF of in de markt om een specialistentarief voor 

logopedist-stottertherapeuten te realiseren. 

 Verzamelen van data van zorgverzekeraars mbt behandelindex van logopedist-stottertherapeuten vs allround 
logopedisten.  

 De SEB-NVST controleert jaarlijks alle websites van de grote verzekeraars op de informatievoorziening over 
logopedie en logopedie-stottertherapie in vergelijking tot niet-reguliere benadering met als doel dat de klant/ 
patiënt goed en duidelijk geïnformeerd blijft over de vergoeding van logopedie-stottertherapie.  
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Taken Commissie PR 

 Het schrijven en implementeren van het PR plan. 

 Bevorderen van inhoudelijke afstemming en verbinding tussen de werkgroepen op gebied van de PR en het 
stimuleren van  het zichtbaar maken van de verschillende taken en actiepunten in een jaarverslag en jaarplan 
dat voor alle leden en werkgroepen toegankelijk is op de website. De commissies PR biedt zich daarnaast aan 
als sparringpartner voor de werkgroepen. De jaarplannen en –verslagen dienen als basis voor het PR plan. 

 Aanspreken van de werkgroepen op eerder gemaakte afspraken ten behoeve het optimaliseren van de 
samenwerking en daadwerkelijk bereiken van gestelde doelstellingen, dan wel meedenken in mogelijke 
oplossingen voor (onverwachte) problemen om een bepaalde doelstelling te behalen.  

 Inzichtelijk krijgen waar behoefte aan is onder de leden en werkgroepen op gebied van PR gerelateerde 
activiteiten.  

 

 Werkgroep Website: website NVST en NFS  

 Beleid ontwikkelen om de zichtbaarheid van website van NVST en NFS te vergroten. 

Website van NVST: 
 op Google makkelijker vindbaar maken (hoger plaatsen) 
 Patiëntenverhalen erop plaatsen 
 Link naar stotteren.nl en NFS.nl maken 
 Op NVLF site link laten maken naar NVST site 
 Werkgroep Voorlichting: materialen en training op afgesloten deel van de site aanbieden. 

 Actueel houden van de NVST website. 

 Positioneren van de NVST en waarborgen van de kwaliteit van stottertherapie op www.stotteren.nl. 
 

 Werkgroep Profilering 

 Activiteiten ontwikkelen met het volgende doel: De NVST logopedist-stottertherapeut moet de eerste worden 

in de ‘’evoked set’’ van verwijzers; de eerste specialist waaraan gedacht wordt bij verwijzing van een cliënt met 

stotterproblematiek. De meerwaarde van de logopedie-stottertherapie benadrukken. 

 Bijdragen leveren aan scholingsbijeenkomsten voor verwijzers en voor zover mogelijk met behulp van evidence 
based materiaal/ literatuur/ onderzoek de toegevoegde waarde van de NVST logopedist-stottertherapeut 
duidelijk maken.   

 Voorlichten van/ voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor zorgverzekeraars over stottertherapie. 

 Contacten met IB-ers en PABO’s opbouwen om voorlichtingen in onderwijs te starten over stotteren. 

 PR richting tijdschriften: Libelle, Margriet, puber tijdschriften etc 

 Stottertherapeuten kunnen in kwaliteitskringen van generalisten regelmatig een update geven over de stand 
van zaken van stottertherapie om zo zichzelf te profileren als de expert en stotteren steeds weer op de kaart te 
zetten. 

 

 Werkgroep External Affairs: NVLF NFS Demosthenes 

 Voortzetten van de samenwerking met NFS en de NVLF  

 Contacten onderhouden met de NVLF. 

 Verstevigen van contact met Demosthenes en NFS en NVST in beeld houden.  

 NVST stand op NVLF jaarcongres. 

 Zitting hebben van 2 NVST leden in het bestuur van de NFS. 

 In beeld brengen welke onderdelen van het beleidsplan van de NFS kunnen bijdragen aan het uitdragen van 
het PR plan van de NVST en hoe het PR beleid van de NVST een meerwaarde kan bieden aan de NFS.  

 Voorlichting over NFS naar verwijzers. 

 Onderzoeken wat de status is van de voorlichtingskoppels van de NFS. 

 Onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor contacten met Europese zusterverenigingen.  

 
 


