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Ook in het schooljaar 2018 – 2019 staan de logopedisten van
samenwerkingsverband LOGIS Midden IJssel weer klaar om de leerlingen de
juiste zorg te bieden.
Op de site www.logismiddenijssel.nl kunt u zien bij wie u terecht kunt voor speciale
aandachtsgebieden. Onder andere: TOS, lees- en schrijfmoeilijkheden, autisme,
sensorische informatieverwerkingsstoornis, heesheid, meertaligheid, stotteren,
schisis, slechthorendheid.
Logopedie op school.
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopedie binnen de school. Sommige wel,
mits er sprake is van een officiële dependance, waarbij wordt voldaan aan het
document “Logopedie op school” van de beroepsvereniging NVLF, o.a. een
adequaat en volledig geoutilleerde behandelruimte met een huurcontract, minimaal
50% aanwezigheid van een ouder, ook in de schoolvakanties geopend zijn en open
staan voor andere patiënten van buiten de school.
Ook zonder dat er sprake is van een dependance kan de zorgverzekeraar in speciale
gevallen goedkeuring verlenen aan het behandelen van een kind binnen de muren
van de school.
Ouderparticipatie.
Bij alle aangesloten praktijken staat hoog in het vaandel dat ouders binnen de
logopedische therapie een actieve rol krijgen toebedeeld. Onderzoek laat zien dat
de taalontwikkeling sneller verbetert als ouders actief bij de therapie zijn betrokken.
Het is dus heel belangrijk dat zij zien wat de logopedist doet en instructies krijgen hoe
zij hun kind de rest van de week op een zinvolle en positieve manier in hun
taalontwikkeling kunnen stimuleren.
Overleg op school
Overleg op school waar ouders bij aanwezig zijn, kan door de zorgverzekeraar
worden vergoed als zijnde “instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt”.
Zorgverzekeraar CZ vergoedt dit niet.
Cluster-2 leerlingen.
Onderzoeken en overleg op school voor herindicatie voor deze leerlingen kunnen
onder voorwaarden en met toestemming vooraf worden gefactureerd bij de cluster-2
instelling.
Meertaligheid.
Bij meertalige kinderen kan er een achterstand zijn in de Nederlandse taal. Er wordt
dan zorgvuldig onderzocht of er sprake is van een TOS (taalontwikkelingsstoornis in
beide talen) of onvoldoende blootstelling aan het Nederlands. Bij een TOS is
logopedie geïndiceerd.

TOS.
Elk jaar is het op 22 september Wereld TOS Dag. “Kinderen met TOS zijn slimme
kinderen die moeite hebben met praten en vertellen en met het begrijpen van wat
anderen zeggen.” Prof. dr. Ellen Gerrits heeft in deze omschrijving mooi gezegd, dat
er op de taal na niets aan de hand is met deze kinderen. Naar schatting 7% van de
kinderen heeft een TOS, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per klas. Kijk voor meer
informatie op www.tosinbeeld.nl
Schadelijke mondgewoonten.
Logopedisten kunnen goed helpen bij het afleren van schadelijke mondgewoonten
zoals open- mond gedrag, duim-, vinger- of speentje-zuigen, lage tongplaatsing,
verkeerd slikken. Vaak veroorzaakt dit gedrag een open beet in het gebit. OMFT,
oromyofunctionele therapie, kan dan uitkomst bieden en mogelijk zelfs een beugel
voorkomen.
Dyslexie.
De risicogebieden voor het leren lezen en/of spellen zijn het werkterrein van de
logopedist. 40 tot 50% van de kinderen met ernstige spraak-taalproblemen ontwikkelt
later dyslexie. Automatiseringsproblemen met bijvoorbeeld het leren van kleuren,
vormen, namen, liedjes onthouden en onthouden van letters en cijfers zijn
risicofactoren voor eventuele problemen met het leren lezen.
Er zijn vier typen taalleerproblemen die ten grondslag liggen aan moeite met lezen,
spellen en rekenen:
Een articulatiestoornis kan leiden tot een beperking in de spellingvaardigheid.
Problemen met de auditieve verwerking (discriminatie, analyse en synthese) kunnen
leiden tot problemen in het actief opnemen, vasthouden en reproduceren van
auditieve informatie.
Een stoornis in de grammaticale kennis-ontwikkeling en ook een beperkte
woordenschat, kunnen leiden tot een beperking in het begrijpen en/of het uiten van
gesproken en geschreven taal.
Raadpleeg een logopedist als een kind op 1 of meer van deze taaldomeinen in groep
1 of 2 dreigt uit te vallen.
Persoonsgegevens.
Vanwege de AVG-wet wordt er nog voorzichtiger omgegaan met persoonsgegevens.
Verslagen worden verstuurd via Zorgmail, of per post of worden aan ouders
meegegeven.

