
Best bestuur, 

Ik heb nog een vraag over de richtlijn implementatie. We zijn met een werkgroep bezig en 

hebben goede plannen. Ik weet alleen niet of de NVLF alles financieel zal willen 

ondersteunen. Het zou fijn zijn als de NVST iets begroot voor deze implementatie zodat we 

hier indien nodig op kunnen terugvallen. 

Wij zijn van plan om een e-learning module te ontwikkelen, om een stroomschema te laten 

maken met een ontwerper, om de aanbevelingen als A3 poster overzichtelijk te maken te 

laten, met dezelfde ontwerper en we willen ook de lay-out van de richtlijn verbeteren en er 

een digitaal  'clickable' document van maken. Wat nog kan is een presentatie maken die 

iedereen kan gebruiken. En verder moeten er nog inspanningen worden geleverd om alles in 

de software in te bouwen. 

Het implementatieplan is op te vragen. We hebben uit alle genoemde activiteiten nu een 1e 

keuze gemaakt. Ik wacht op een precieze prijsopgaaf en op groen licht van de NVLF. 

Ik heb verder nagedacht over een product dat echt vanuit de NVST zou kunnen komen met 

een NVST logo, dat anders is dan dat wat de NVLF op dit moment gaat doen. Ik heb een idee 

dat ik heb opgedaan van een product dat door NVST leden al eerder is gemaakt. Dit zouden 

kunnen worden herzien voor de nieuwe richtlijn en worden geprofessionaliseerd qua 

vormgeving. Het gaat hier om het ontwikkelen van een flowchard of een stroomschema dat 

bepaalde beslisprocessen kan ondersteunen, zoals eerder ontwikkeld vanuit stottercentrum 

Rotterdam. Geschatte kosten: ervanuit gaande dat de NVST leden die dit gaan ontwikkelen 

hier geen geld voor krijgen: voor vormgeving en voor een mooie digitale presentatie: ca 

€1000,--  tot €1500,-- incl btw. 

Verder zou je kunnen denken aan het ondersteunen van verdere samenwerking tussen 

psychologen en logopedisten bijvoorbeeld door in overleg te treden met 1e lijns-

psychologen en een plan op te stellen hoe deze samenwerking vorm kan krijgen. Dus echt 

beleid ontwikkelen hierop. Dit lijkt mij belangrijk en dan ben je bezig met het uitwerken van 

één van de aanbevelingen. Geschatte kosten voor de 1e fase hiervan zouden vooral reiskosten 

zijn en misschien vacatiegeld voor diegenen die dit gaan doen. Je kunt denken aan een pilot in 

een bepaalde regio, dit goed documenteren en er evt. over publiceren. Het eist 

vanzelfsprekend nog wel wat denkwerk vooraf. Je hebt hiermee niet echt een product, maar 

wel een professionalisering die voortkomt uit een aanbeveling in de richtlijn. Kosten 

misschien €1000? 

Met groeten 

Leonoor 

 


