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NVLF criteria herregistratie register Groepsbehandeling Integrale Zorg 
Stotteren (IZS) 
1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 
 
Er bestaat een mogelijkheid voor de logopedist om een tarief voor de Groepsbehandeling Integrale 
Zorg Stotteren (IZS) te declareren. Dit tarief kan alleen in rekening gebracht worden als de 
zorgaanbieder is ingeschreven in het NVLF-register IZS. 
 
Hiervoor zijn door de NVLF in samenwerking met Nederlandse Vereniging van Stottertherapeuten 
(NVST) criteria opgesteld. U kunt dus geen tarief declareren zonder bewijs van registratie. 
Na afloop van de geldigheidsperiode moet men zich herregistreren om opnieuw voor opname in het 
register IZS in aanmerking te komen. 
 
Criteria herregistratie register Groepsbehandeling IZS 
Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de onderstaande twee criteria: 
 
1. Lid zijn van de NVST en actief deelnemen aan de IZS werkgroep binnen de NVST.  
Deze werkgroep draagt zorg voor kwaliteitsborging zoals beschreven in de protocollen voor de 
Integrale Zorg Stotteren, scholing en voorlichting en PR.  
 
Actieve deelname bestaat uit:  
In de periode van de afgelopen 5 jaar minimaal één keer aantoonbaar:  

 geven van een therapiegroep (volwassen groepstherapie JES, VIP, jongerengroep RAP en/of 
ouder kind groep OK) en  

 een kennismakings- en terugkomdag organiseren of  

 een pr-activiteit  onderhouden of  

 overleg-samenwerking met externe relaties onderhouden of  

 werkgroep IZS procesbegeleiding of  

 implementatie diagnostiek of  

 meewerken aan een publicatie over IZS 
 
2. In de periode van 5 jaar moet minimaal 16 uur SBU in scholing relevant voor de IZS doelgroep 
kunnen worden aangetoond. Onder scholing valt tevens het geven van IZS trainingsdagen aan 
(aspirant) therapeuten. 
 
Relevantie  scholing ligt bij: coaching, groepsdynamica, motivational interviewing, lichaamsgericht 
werk, mindfulness, systemisch (dialogisch) werken, ACT, inhoudelijke training IZS-JES 
groepstherapie. 
 
Kosten 
Voor NVLF-leden zijn er geen kosten aan verbonden. Voor niet- NVLF leden bedragen de kosten per 
aanvraag 50% van de NVLF-contributie. 
 
Procedure 
Voor de aanvraag voor opname in het register moet het bijbehorende aanvraagformulier volledig 
worden ingevuld en kopieën van uw diploma en relevante opleidingen/bij- en nascholing worden 
meegezonden. De scholing dient u gevolgd te hebben in de afgelopen 5 jaar. Bijvoorbeeld: voor 
inschrijving vanaf 1 januari 2020 wordt gerekend vanaf 1 januari 2015. 
 
De aanvragen worden beoordeeld, waarna een beoordeling aan de aanvrager wordt toegezonden. 
Het bewijs van registratie wordt voorzien van een volgnummer, datum van afgifte en 
geldigheidsperiode. Het bewijs van registratie wordt vanaf januari 2020 afgegeven voor de duur van 
vijf jaar. Het certificaat is geldig tot 5 jaar na datum van afgifte. Na afloop van de geldigheidsperiode 
moet men zich herregistreren om opnieuw voor opname in het register in aanmerking te komen. 
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Bij de beoordeling worden de procedure en de termijnen zoals vastgelegd in het reglement NVLF-
register gehanteerd. In het geval van afwijzing van de aanvraag kan een gemotiveerd bezwaar 
worden ingediend bij de NVLF. 
 
De registers kunnen geraadpleegd worden via de website van de NVLF.  
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Registratie 2025-2029 
Wij adviseren u ook tijdig naar de criteria voor herregistratie te kijken zodat u hiermee al rekening kunt 
houden.  
 
In 2019 worden binnen de NVLF de registers geëvalueerd. De kans bestaat dat de uitkomst van deze 
discussie op termijn van invloed is op de registratie IZS. 
 

 


