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Woerden, 19 februari 2018 

 

Geachte heer Rouvoet, 

Zoals ieder jaar maakt de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) een ronde 

langs alle zorgverzekeraars. Doel hiervan is de ontwikkelingen bij en zorgen van onze achterban te 

bespreken, zodat deze meegenomen kunnen worden bij de formulering van het inkoopbeleid voor 

het komende jaar. Zoals ieder jaar zijn dat prettige gesprekken met veel begrip voor onze noden. 

Echter, keer op keer constateren wij dat er met onze input nauwelijks tot niets wordt gedaan. Dit 

leidt tot teleurgestelde reacties vanuit onze achterban en een toenemend gevoel van onmacht.  

Vandaar dat ik mij nu tot u wend. 

Wat speelt er concreet bij de logopedisten in de eerste lijn? 

In 2011 is een kostenonderzoek gedaan door de NZa, die ook een redelijk tarief vaststelde. Ondanks 

het gegeven dat de tarieven zijn losgelaten, blijft het door de NZa voorgestelde tarief een ijkpunt.  

De tarieven voor eerstelijns logopedie liggen inmiddels, zeven jaar na dato, 25% lager (!) dan uit het 

kostenonderzoek van de NZa als redelijk naar voren kwam. De inkopers van de zorgverzekeraars 

vinden op grond van dit ´resultaat´ dat zij goed hebben onderhandeld. Echter, van een 

onderhandeling is geen sprake: de zorgverzekeraars bepalen zelf en volstrekt willekeurig een tarief, 

dus zonder rekening te houden met de goed onderbouwde argumenten van de beroepsgroep 

logopedisten. Dit inkoopgedrag van zorgverzekeraars leidt in de praktijk tot de volgende effecten:  

 

• De zorgplicht staat in bepaalde regio´s onder druk door een toename van niet-vervulbare 

vacatures in de eerstelijn. Deze ontwikkeling is een-op-een het gevolg van het lage tarief. 

De eerstelijn heeft geen cao en kan niet meer concurreren met de cao’s intramuraal.  

• In bepaalde regio’s staat de zorgplicht onder druk door de ontstane vacatures. Daarnaast 

worden praktijkhouders gedwongen te stoppen, omdat zij de praktijkkosten niet meer 

kunnen dekken met het tarief. 

 



• Het loont nauwelijks meer om te investeren in een kwaliteitstoets; de kosten voor de 

kwaliteitstoets zijn inmiddels hoger dan de opbrengsten, namelijk een paar euro extra op 

het tarief logopedie. 

• De zorgverzekeraars zetten in op het instrument PREM zonder hier een vergoeding 

tegenover te stellen, terwijl logopedisten wel tijd en geld moeten investeren om de 

PREM tot een succes te maken.  

• Een toename van de oriëntatie op het ongecontracteerd werken, omdat dat paradoxaal 

genoeg zo langzamerhand meer oplevert dan gecontracteerd werken.  

• Dit alles leidt tot een dalende interesse voor de eerstelijn onder jonge logopedisten en 

een toenemende tendens onder logopedisten zich te laten omscholen naar werk dat wel 

een redelijk inkomen biedt. De verwachting is dat de populariteit van de hbo-studie 

Logopedie onder schoolverlaters op korte termijn gaat dalen.  

 

Logopedisten zetten zich liever honderd procent in voor hun patiënten dan dat zij naar het Malieveld 

trekken om te demonstreren. Echter, zij raken er meer en meer van overtuigd niet serieus te worden 

genomen door zorgverzekeraars. Daarom wil ik met deze brief de noodklok luiden. Het tarief waar 

logopedisten nu voor moeten werken, kan echt niet meer! Triple Aim-denken staat hoog in het 

vaandel bij logopedisten. Daar hoort echter wel een redelijk inkomen bij. 

 

Wij hopen van harte dat u bereid bent deze brief te bespreken met uw achterban.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Dr. Michel A. Dutrée 

voorzitter NVLF 

 

 

c.c. : de NVLF-contactpersonen bij de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS 


