
Kort verslag van de Ledenraadvergadering van 17 maart 2020 
 
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor iedereen in deze bijzondere tijden. Veruit 
de meeste raadsleden nemen deel aan de vergadering via Teams. Aanwezig zijn 14 raadsleden, het 
VB, de verenigingsmanager en de notulist. Slechts twee raadsleden hebben afgezegd. 
 
Aan de agenda wordt toegevoegd: het huishoudelijk reglement (HR) van de Ledenraad, de 
behandelindex en de kwaliteitscyclus. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bij de mededelingen en ingekomen stukken worden de notulen van de statutaire commissies 
besproken. De Ledenraad vraagt aandacht te geven aan het verschil tussen bekwaam en bevoegd uit 
de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) en aan de richtlijnen en adviezen met 
betrekking tot het behandelen onder schooltijd. Verder wordt gewezen op de Webinar over het 
kostenonderzoek van 24 maart, terug te vinden op de website van de NVLF. 
 
Medegedeeld wordt dat komende vergaderingen in verband met het coronavirus, indien mogelijk en 
gewenst, doorgang zullen vinden via videobellen. 
 
Het conceptverslag en de actielijst van 28 november 2019 worden besproken en met inachtneming 
van een paar opmerkingen goedgekeurd. 
 
Het contributiereglement 2020 leidt tot vragen om verduidelijking. Er komt een nieuw voorstel, 
waarin de suggesties van de Ledenraad worden meegenomen. Het jaarverslag 2019 wordt door de 
Ledenraad goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 
De Ledenraad stemt er unaniem mee in, dat Michel Dutrée een tweede termijn aangaat als voorzitter 
van de NVLF. 
 
Dan komt de successie van en in de Ledenraad aan de orde. De vraag is of het districtenstelsel zoals 
we dat nu kennen nog wel voldoet en het middel is om betrokkenheid en invloed te reguleren. We 
zien bij andere beroepsverenigingen dat deze dergelijke districten afschaffen. De Ledenraad vindt dat 
de districten kunnen worden afgeschaft mits de Ledenraad wel een landelijke dekking krijgt en een 
afspiegeling is van de werkelijkheid onder logopedisten in Nederland. De Ledenraad zelf, het bestuur 
en de NVLF als vereniging zullen deelname aan de Ledenraad moeten promoten. Actief mensen 
benaderen tijdens het congres, kwaliteitskringen en Zomertoer. Duidelijk laten zien en horen wat de 
Ledenraad is en doet op de website, maar ook via presentaties en praatjes. Voor alle logopedisten, 
uit alle werkvelden. De Ledenraad geeft het bestuur een behoorlijk aantal suggesties mee hiervoor. 
Zijn eigen wervingscommissie congres zal zich buigen over een huishoudelijk reglement (HR) en de 
informatie op de website. 
 
Over het HR van de Ledenraad is hiervoor al voldoende gezegd. De Ledenraad merkt op dat hij 
signalen ontvangt dat er logopedisten zijn die de behandeling opknippen met een tussenperiode van 
een half jaar om zo de BI naar beneden te krijgen. Het verenigingsbestuur waarschuwt dat dit niet 
ten goede komt aan alle logopedisten en dat verzekeraars, nu ze steeds meer gebruik maken van 
data en algoritmes, de betreffende logopedisten hiermee zullen confronteren. Op de vraag wat te 
doen als de drie ambities in het kader van de kwaliteitscyclus al voldoende hoog en goed zijn, wordt 
geantwoord dat andere doelen ook mogelijk zijn. 
 
De modelovereenkomsten op de site zullen worden geüpdatet.  
 
Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor eenieders inbreng de vergadering. 


