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Algemeen 

Dit jaar heeft de NVLF 14 inzendingen mogen ontvangen voor de Branco van Dantzigonderscheiding. 

De jury is zeer verheugd met deze grote belangstelling. Het is een bewijs van de enorme creativiteit 

en innovatieve kracht van onze beroepsgroep. De ingediende inzendingen lopen uiteen in vorm en 

inhoud en de jury was onder de indruk van de kwaliteit en de diversiteit van de inzendingen. De 

keuze was hierdoor bijzonder moeilijk.  

De juryleden hebben de inzendingen op basis van een aantal vaststaande criteria beoordeeld. Hierbij 

is gekeken naar de kwaliteit van de inzendingen en de relevantie voor professionals. Ook is bekeken 

of het product bruikbaar is voor doeleinden binnen het onderwijs. Daarnaast wordt gekeken naar 

innovatieve aspecten. De juryleden komen allen uit een ander werkgebied, deze diversiteit is een 

meerwaarde voor de beoordeling, maar heeft niet geleid tot verschillende inzichten tijdens het 

bespreken van de inzendingen. In eerste instantie heeft de jury een top vijf samengesteld. De vijf 

geselecteerde inzendingen zijn mooie innovatieve producten. Twee producten uit deze top vijf vond 

de jury ieder op zijn eigen manier bijzonder goed en waardevol. Daarom is na toestemming van het 

verenigingsbestuur besloten om dit jaar niet een maar twee onderscheidingen uit te reiken.   

Toekenning van de onderscheiding 

Bij het toekennen van de onderscheidingen is niet alleen gekeken naar een aantal van tevoren 

vastgestelde criteria, er is ook gekeken naar de toepassing binnen de verschillende zorgdomeinen 

binnen de logopedie. 

De eerste winnende inzending is een product dat de logopedist helpt om op participatieniveau de 

hulpvraag bij een kind met TOS samen met de ouder goed in kaart te brengen. De jury hecht veel 

belang aan shared decision making, zoals ouders en kinderen betrekken bij het uitvragen van de 

hulpvraag en het opstellen van het behandelplan. Hierdoor ervaren ouders meer betrokkenheid bij 

het proces. Daarnaast vindt de jury de verschuiving van stoornisgericht handelen naar 

participatiegericht handelen een belangrijk aspect wat met dit product wordt gestimuleerd.  

De tweede inzending is een product dat is gericht op een programma dat de zelfredzaamheid bij 

mensen met een hoorstoornis helpt te vergroten. In onze maatschappij komen steeds meer ouderen 

en deze ouderen worden steeds ouder, wat gepaard kan gaan met kleine gebreken. Dit product helpt 

o.a. ouderen die slechthorend en/ of doof worden, met behulp van spraakafzien, niet buiten de boot 

te vallen. Het valt heel goed in de 0e lijns zorg. Het product  heeft een duidelijke uitleg, een goede 

opbouw en veel oefenvideo’s. Via deze website kan zelfstandig worden geoefend waar en wanneer 

het uitkomt. Het product is ook goed in te zetten tijdens de logopedische therapie. 



De winnaars van de Branco van Dantzigonderscheiding 2019 zijn: Engage van Inge Klatter, Ingrid 

Singer en Ellen Gerrits en de website www.spraakafzienoefenen.nl  van Paula Hettinga en Caroline 

van Dalen. 

http://www.spraakafzienoefenen.nl/

