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Xtra - Nieuws van de NVLF

Er zijn veel veranderingen gaande in het

werkveld van de logopedist. De ICIDH

coderingen zijn bij de meesten wel be -

kend, maar die gaan veranderen. Een werkgroep

van de NVLF heeft de ICIDH omgezet in een ICF

codering voor logopedie. ICF staat voor In ter -

na tional Classification of Functioning, Di s a bi -

li ty and Health. Het idee achter de omzetting

is een duidelijk en hanteerbaar begrippen ka der

om het functioneren van mensen vast te leg-

gen en de factoren die daarop van in vloed zijn.

Dit artikel zal antwoord geven op de volgende

vragen; wat heeft deze werkgroep van de NVLF

tot nu toe gedaan? Wat gaat de NVLF nog doen?

Maar vooral: waarom is deze omzetting van de

ICIDH codering naar de ICF codering be lang-

rijk voor de logopedie?

Waarom de omzetting naar ICF codering?

Men kan denken: de ICIDH is bekend onder lo go-

pedisten, men weet nu hoe die gebruikt kan

worden, dus waarom overschakelen naar de

ICF codering? Daar zijn meerdere gegronde

redenen voor. 

De ICF

- is positief geformuleerd in plaats van nega-

tief. Het richt zich op anatomische eigen-

schappen, activiteiten en participatie. De

Werkgroep maakt International Classification of Functioning,

Disability and Health (ICF) specifiek voor de logopedie
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logopedist kan zo met neutralere bewoor-

dingen aangeven wat een cliënt nog wel kan. 

- heeft als extra elementen: Externe factoren

en Persoonlijke factoren (zie figuur 1). De Ex-

terne factoren hebben als voordeel dat de

logopedist ook de invloeden van de maat-

schappij of van de omgeving van de patiënt

in kaart kan brengen. Door de toevoeging

van Persoonlijke factoren kan de logopedist

de leefstijl, leeftijd en bijvoorbeeld oplei-

ding van de patiënt benoemen.

- heeft een eenduidige terminologie, die ook

gebruikt wordt door de overige paramedi-

sche beroepsgroepen. 

EXTERNE FACTOREN

arbeidsomstandigheden, 
thuissituatie, woonomgeving, 

beschikbaarheid van hulp of hulpmiddelen

PERSOONLIJKE FACTOREN

leeftijd, geslacht, leefstijl, 
self-efficacy, coping, 

zingeving aan werk / ziekte, arbeidsverleden

FUNCTIES 

& 

ANATOMISCHE EIGENSCHAPPEN
(stoornissen)

hoorfunctie, balans,
tonus, stemkwaliteit, 
articulatie, geheugen

ACTIVITEITEN
(beperkingen)

spreken, 
begrijpen van gesproken taal, 

lezen, bedienen computer, 
problemen oplossen

PARTICIPATIE
(participatie-problemen)

in werk
opleiding

gezin

ziekte/aandoening
bijvoorbeeld CVA, COPD

FUNCTIONEREN
(functioneringsproblemen)

Figuur 1

De wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand en externe en persoonlijke factoren.
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- zorgt er door de eenduidige terminologie

voor dat het uitwisselen van kennis op na tio-

naal en internationaal niveau mogelijk is. 

Wat heeft de werkgroep van de NVLF gedaan?

De werkgroep ICF bestaat uit tien experts, die

werkzaam zijn binnen alle werkvelden van de

logopedie. Deze mensen zijn vijf keer bijeen

gekomen om te discussiëren over de inhoud

van de ICF - Logopedie. 

Per onderdeel van de ICF heeft de werkgroep be -

keken wat voor de logopedie overbodige secties

waren. Ook is per onderdeel bekeken of er nog ex-

tra informatie toegevoegd moest worden. Hier-

door is de ICF omgevormd tot een ICF - Lo go -

pedie.

Zoals reeds genoemd, heeft de werkgroep Ex -

te rne en Persoonlijke factoren toegevoegd aan

de ICF. Door de toevoeging van deze factoren

komt de cliënt meer centraal te staan bij het

stellen van een diagnose en bij de behande-

ling. De Externe en Persoonlijke factoren zijn op-

genomen in de ICF – logopedie, omdat ze vaak

van invloed zijn bij een logopedische hulpvraag. 

Wat gaat de NVLF nog doen? 

1. De ICF – logopedie zal worden vastgesteld.

Daarvoor wordt de ICF – logopedie aangebo -

den aan het Dutch WHO FIC Colla bo ra ting

Centre, door het NPi en de NVLF. Dit Dutch

WHO FIC Collaborating Centre moet het do -

cument goedkeuren en vervolgens aanmel-

den bij het WHO.

2. Logopedisten zullen worden geïnformeerd

over de ICF en er worden handreikingen ge ge-

ven voor het stellen van diagnoses met de ICF.

3. In toekomstige richtlijnen, en bij herzienin-

gen van richtlijnen, zullen de ICIDH code-

ringen worden omgezet in ICF coderingen.

Dit geldt ook voor overig informatiemateri-

aal van de NVLF, dat zal ook worden aange-

past aan de ICF coderingen.

4. De NVLF gaat promoten dat onderzoekers ge-

bruik gaan maken van de terminologie uit

de ICF - logopedie. 

5. Er zal worden bekeken wat logopedische

meetinstrumenten meten op ICF niveau.

6. De ICF zal worden ingevoerd in de software

van het Elektronisch Patiënten Dossier. 

Conclusie

Er is reeds veel werk verzet, maar er moet ook

nog veel gebeuren voordat de logopedist in de

logopedische setting kan werken met de ICF

codering. Door het nut van de ICF codering en

de voordelen ervan ten opzichte van de oude

ICIDH hebben wij er het volste vertrouwen in

dat logopedie de ICF coderingen spoedig gaat

gebruiken in de praktijk én in onderzoek. Dit

zowel in Nederland als internationaal. Heeft u

vragen over ICF of wilt u op dit artikel reageren,

stuur een email aan: a.vanhemert@nvlf.nl.

Wie zitten er in de werkgroep ICF

De Werkgroep ICF bestaat uit de volgende

personen: J. de Beer, Ph.E.G. Berns, S.

Blom, M.C. Coppens, Y. Heerkens, L.

Heylen, W.K. van der Hoeven, B.

Leijenaar, I. Meezen, J.M. Oostveen,

A.G.M. Vriend.

Ruud Nannes

Het doel van de commissie PR/com-

municatie is om bij een groot pu -

bliek in ieder geval de vijf grote pij-

lers van de logopedie onder de aandacht te

brengen: stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Dienie Koolen: “Vanuit de commissie doen we

dit door persberichten te sturen zoals bij richt-

lijn Parkinson of het verspreiden van infoma-

teriaal zoals bij campagne stem. De NVLF staat

in 2009 bijvoorbeeld op de onderwijsbeurs NOT.

Het blijkt dus dat we langzaam aan zichtbaar-

der worden; zo zijn we recent benaderd voor

het radioprogramma de Praktijk van de Avro.

Maar ook bedrijven willen zich met de NVLF as -

sociëren als er voor beiden een win-win-si tua tie

mogelijk is, bijvoorbeeld de samenwerking met

isla keelpastilles. Ook willen we nog meer sa -

menwerken met patiëntenverenigingen. Op het

bestuurlijke niveau van zowel het VB als de sec-

 ties maken we ons zichtbaar. De verenigings-

manager en de beleidsmedewerkers zitten in

ontzettend veel overlegorganen, bijvoorbeeld

bij het ministerie van VWS, LVG (Landelijke Ver -

eniging Georganiseerde eerstelijn) en multi-

disciplinaire verbanden. De NVLF is aangeslo-

ten bij de koepelorganisaties CMHF en FBZ. Zo

zorgen we dat de logopedie die plek krijgt die

ze verdient en we proberen waar mogelijk in -

vloed uit te oefenen op voor de logopedist be -

langrijke thema’s. Denk hierbij aan tarieven,

zorgzwaartepakketten, DBC’s en Landelijke Eer -

ste lijns Samenwerkingsafspraken. Onze in vloed

zal niet altijd en direct met even veel succes be-

loond worden, maar de leden mogen ons hier-

op aanspreken. We hebben echter als vereni-

ging de leden ook nodig om op alle niveaus

het belang van de logopedie aan te geven. Bij

campagnes, zoals over de stem, neurologie of

de taalontwikkeling, kunnen leden de informa-

tie van de NVLF doorsturen aan onderwijzers,

verwijzers, ziekenhuis- en schoolbesturen en

gemeenten.”

Initiatieven voor profilering

Dienie Koolen hoort en ziet steeds meer goe -

de initiatieven van profilering door logopedis-

VB-lid Dienie Koolen: ‘Logopedie, luid en duidelijk’

Eén jaar draait Dienie Koolen-Goossens als lid van het verenigingsbestuur mee. Haar tweede functie bij de NVLF

is die van voorzitter van de commissie PR/communicatie. Door de ervaringen die ze de afgelopen maanden in

deze dubbelfunctie opdeed, kreeg ze de behoefte om te schetsen waar de NVLF mee bezig is. “Ik merk dat profi-

lering van ons beroep op alle fronten belangrijk is. We hebben een breed vakgebied waarvan nog niet alle pijlers

-stem, taal, spraak, gehoor, slikken- even bekend zijn. Dat bleek uit het artikel Logopedie uit de mist in

Logopedie en Foniatrie van september. De NVLF wil dit nog meer aanpakken”.

lees verder op blz. 370
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