
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document wordt door de Nederlandse Vereniging voor 
Stottertherapie aangeboden aan Nederlandse ECSF-studenten 

 

NVLF uurregister stotteren  

Nu je je verdiept hebt in stotteren wil je 
waarschijnlijk graag het uurtarief stotteren gaan 
declareren. Dit is prestatiecode 4301, “Individuele 
Zitting Logopedie Stotteren”. Deze code geeft je 
de mogelijkheid om een langere behandeling te 
geven (50-60 minuten). Hiervoor moet je je in het 
uurregister stotteren van de NVLF registreren. De 
uurregisters worden door de  NVLF gezien als een 
“verbijzondering”, zoals bekend erkent de NVLF 
geen specialisaties binnen de logopedie.  
 
Op de NVLF-website vind je onder het kopje 
Registers NVLF de criteria waaraan je moet 
voldoen om in het uurregister stotteren 
ingeschreven te worden. Je bewijs van 
inschrijving in het uurregister moet je vervolgens 
insturen naar de zorgverzekeraars. Voor 
sommigen zal inschrijving in het uurregister 
mogelijk zijn voordat ze de ECSF-opleiding doen, 
voor anderen na de afronding van het ECSF 
programma.  
 
Herregistratie in het uurregister is nodig na 5 jaar.  
De inschrijving in het uurregister is kosteloos als 
je lid bent van de NVLF.  
 
 
 
 
 
 
 

European Fluency Specialist Register 
Na afronding van je ESCF-opleiding heb je voldaan 
aan de criteria van het A-document om je in te 
schrijven in het EFS-register. Je mag jezelf dan 
nog geen European Fluency Specialist noemen. 
Dat kan je pas als je voldaan hebt aan de eisen 
van het B-document. Hierna moet je je iedere 3 
jaar herregistreren met het D-document. De 
criteria vind je op de website 
www.europeanfluencyspecialists.eu.  
 
Na registratie ben je zichtbaar met een foto op de 
website. In Nederland is er nog geen officiële 
erkenning van het EFS-register.  
 
Je kunt je inschrijven meteen na het afronden van 
de ECSF-opleiding of in een later stadium, op dit 
moment is hier geen minimum tijd aan gesteld. 
De kosten zijn €50 voor het A-document, €100 
voor het B-document en daarna een jaarlijkse 
contributie van €50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECSF- student, 
 

logopedist-
stottertherapeut 

in Nederland, 
 

en dan………….. 

http://www.europeanfluencyspecialists.eu/


 
Nederlandse Vereniging voor 
Stottertherapie 
De NVST werkt aan de verbetering van de 
kwaliteit van stottertherapie en aan de 
positionering van haar leden. De NVST heeft een 
samenwerkingsverband met het Nederlands 
StotterFonds en met Demosthenes. Als lid van de 
NVST ben je altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van stotteren, mag 
je deelnemen aan een grote diversiteit van 
commissies en werkgroepen en werk je samen 
aan het registreren en her-registreren in het EFS-
register. Er is bijvoorbeeld een werkgroep 
Wetenschappelijke Literatuur die overzichten 
maakt en adviezen geeft voor te lezen artikelen. 
 
Daarnaast biedt het lidmaatschap van de NVST je 
automatisch inschrijving in het NVLF uurregister. 
Registratie en herregistratie hoef je dan niet meer 
zelf te regelen.  
Er zijn twee ALV’s per jaar met aansluitend een 
studiemiddag. De NVST stuurt vrijwel maandelijks 
een Nieuwsbericht met daarin aankondigingen 
van cursussen, (wereld) congressen en andere 
activiteiten op het gebied van stotteren. 

 

Tijdens je ECSF-opleiding kan je kosteloos 
aspirant-lid worden. Met je ECSF-diploma en je 
inschrijving in het EFS-register met het A-
document (en later B- en D-document) kan je lid 
worden van de Nederlandse Vereniging voor 
Stottertherapie. Het lidmaatschap loopt van 1 
januari tot 31 december en kost €115 per jaar. 
www.nedverstottertherapie.nl  

 
Kwalititeitskringen Stotteren 
Er zijn diverse kwaliteitskringen in Nederland die 
zich richten op stotteren. Een overzicht van deze 
kringen vind je op (het besloten gedeelte van) de 
NVST-website. Het voordeel van een 
kwaliteitskring gericht op stotteren is dat de 
verslagen van de kringbijeenkomsten gebruikt 
kunnen worden voor de EFS-registratie. 
 

Groepsbehandelingen in eigen praktijk 
Logopedist-stottertherapeuten in Nederland 
kunnen groepstherapie geven. Hiervoor moet je 
bij de zorgverzekeraars de prestatiecode 
“groepstherapie” aanvragen. Dit doe je door een 
protocol in te leveren voor de groep die je wilt 
gaan geven. Als dit protocol is goedgekeurd, mag 
je prestatiecodes 4214 t/m 4217 declareren.  De 
NVST heeft protocollen ontwikkeld die je kunt 
gebruiken voor de zorgverzekeraars. 
 

Damsté-groepen 
Naast eigen groeps-
behandeling bestaat  
het Intensief 
Zorgtraject Stotteren. 
Dit zijn intensieve 
groepstherapieën voor diverse leeftijdsgroepen 
die in een weekend en/of hele dagen wordt 
gegeven. Deze zogeheten Damsté-groepen 
worden uitgevoerd door NVST-leden. Door mee 
te draaien met deze groepen kan je je 
ontwikkelen tot IZS-therapeut.  
www.damstegroep.nl 
 

 
Stagiaires begeleiden 
Als ECSF-graduate en NVST-lid mag je 
stagebegeleider zijn voor ECSF-studenten.  
 

Demosthenes en Stottercafés 
Demosthenes is de patiëntenvereniging voor 
mensen die stotteren. De stottercafés zijn in feite 
de zelfhulpgroepen van Demosthenes. In de ene 
stad/woonplaats zijn de stottercafés wat meer 
actief dan in de andere. Als je betrokken wilt 
raken bij de stottercafés en/of mee wilt helpen 
om die te organiseren kan je contact opnemen 
met Demosthenes.  
Je kan donateur worden van Demosthenes en op 
de hoogte gehouden worden van hun activiteiten 
voor €25 per jaar.  
www.demosthenes.nl www.stottercafe.eu 
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