NVLF criteria registratie register preverbale logopedie
1 januari 2021 tot en met 31 december 2025
Er bestaat een mogelijkheid voor logopedisten om een tarief voor de individuele zitting preverbale
logopedie te declareren. Dit tarief kan alleen in rekening gebracht worden als de zorgaanbieder is
ingeschreven in het NVLF-register preverbale logopedie.
Onder preverbale logopedie wordt verstaan begeleiding van patiënten met een ontwikkelingsleeftijd 1
tot 2 jaar met eet- en drinkproblemen (bijvoorbeeld leren zuigen en slikken, bijvoorbeeld begeleiding
sondevoeding) met instructie aan ouder(s)/ verzorger(s).
Voor inschrijving in het register preverbale logopedie zijn door de NVLF in samenwerking met de
landelijke werkgroep 0-2 jarigen criteria opgesteld. U kunt dus geen tarief declareren zonder bewijs
van registratie. Na afloop van de geldigheidsperiode moet u zich herregistreren om opnieuw voor
opname in het register preverbale logopedie in aanmerking te komen.
Criteria
Indien u voor de eerste keer een bewijs van registratie preverbale logopedie aanvraagt, moet u aan
het onderstaand criterium voldoen:
U moet aantoonbaar minimaal 24 SBU aan bij- en nascholing hebben gevolgd welke bijdraagt aan het
verhogen van de beroepsuitoefening op het gebied van preverbale logopedie door middel van een
bewijs van deelname aan scholing.
Voorbeelden van scholingen zijn:
- Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen (zoals gegeven bij Pro Education)
- Eet- en Drinkproblematiek bij Kinderen met een Beperking (zoals gegeven bij Pro Education)
- Eet- en drinkproblemen bij kinderen I (zoals gegevens bij Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen)
- Eet- en drinkproblemen bij kinderen II (zoals gegevens bij Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen)
Kosten
Voor NVLF-leden zijn aan de registratie geen kosten aan verbonden. Voor niet-NVLF leden bedragen
de kosten per registratie 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 2021 wordt gerekend vanaf 1 januari 2016.
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 2021 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.
Bij de beoordeling worden de procedure en de termijnen zoals vastgelegd in het reglement NVLFregister 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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Ontwikkelingsleeftijd tot 2 jaar betekent dat préverbale logopedie ook kan worden gegeven aan oudere kinderen en
volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd tot twee jaar.
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Registratie 2026-2030
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 preverbale logopedie.
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