
 
 
 
 

Persbericht nav volledige mislukking van het overleg Minister Vandenbroucke 
en logopedisten! 

Overheid wil logopedisten conventie opleggen! 
 
 
Het overleg tussen de beroepsverenigingen van logopedisten VVL en UPLF heeft geen enkel 
resultaat opgeleverd zodat er op dit moment nog steeds geen overeenkomst is voor de jaren 
2022/2023. De overheid zoekt nu een uitweg in het opleggen van een overeenkomst. 
 
Wat vooraf ging… 
In een overeenkomst tussen logopedisten en ziekenfondsen worden de honoraria vastgelegd 
evenals de voorwaarden voor terugbetaling voor de patiënten. Er is een pricipiepsakkoord 
over een tekst evenals over het honorarium. Om een logopedische  praktijk leefbaar te 
houden is éénmalige budgettaire inspanning nodig van €33 miljoen op jaarbasis. Minister 
Vandenbroucke wenst geen engagement aan te gaan voor dit jaar evenmin als voor de jaren 
2023 en 2024. 
 
Indexatie 
De Minister stelt enkel een indexering van de tarieven met 2% voor vanaf 1/6/22. Hij stelt dit 
voor als een “extra investering” in het beroep… Niets is echter minder waar. Naast het feit 
dat we momenteel met een inflatie van om en bij de 8% zitten, is dit gewoon een 
voorafname op de indexering die voorzien is voor volgend jaar. De indexering van 2% die 
vanaf 1/6/22 wordt toegekend wordt in mindering gebracht wordt bij de indexering op 
1/1/23. 
 
Overlegmodel sneuvelt! 
Het mislukken van de onderhandelingen leidt tot het opleggen van een overeenkomst op het 
Verzekeringscomité van aanstaande maandag 16 mei. Het einde van het overlegmodel kan 
niet duidelijker geïllustreerd worden. De overheid is duidelijk niet bij machte om samen met 
de logopedisten tot een onderhandelde oplossing te komen. Niettemin waren de 
logopedisten bereid om naar oplossingen te zoeken en hebben ze diverse 
compromisvoorstellen gedaan. Deze werden niet ernstig genomen en genegeerd! 
 
Gevolgen zijn niet min! 
Met het opleggen van een overeenkomst stuurt de overheid de patiënten met een 
logopedische stoornis evenals de logopedisten voor jaren de woestijn in. Dit heeft volgende 
gevolgen: 
 



- het sluiten van logopedische praktijken gaat onverminderd verder omdat ze niet 
langer leefbaar zijn 
Dit heeft ongewenste gevolgen voor de patiënten: de logopedische zorg wordt steeds 
minder toegankelijk en de wachtlijsten worden steeds langer 

- de enige mogelijkheid voor de logopedisten om hun praktijk financieel leefbaar te 
houden is dat ze deconventioneren en dus zelf hun tarieven bepalen  
In dat geval bepaalt de overheid dat de patiënten minder terugbetaald krijgen en dus 
schuift de overheid de factuur naar hen door 

- De ingewikkelde en vaak overbodige administratie voor logopedisten en patiënten 
wordt in stand gehouden. 
 

 
Verkeerde voorstelling van zaken! 
Het verweer van minister is het wijzen van de sector op het gestegen budget voor de 
logopedie de voorbije 5 jaar. Dit is géén correcte voorstelling van zaken!  
Er is inderdaad een toename van budget geweest maar dit voorstellen alsof dit in de zakken 
van de logopedisten is terechtgekomen is de waarheid geweld aandoen! VVL en UPLF wijzen 
er op dat de stijging van dit budget werd geïnvesteerd  

- in de terugbetaling van nieuwe stoornissen,  
- in een verhoogde toegankelijkheid van de logopedische zorg met name de toename 

van het aantal patiënten met een communicatiestoornis 
- in indexatie gedurende de voorbije jaren 
- in inderdaad de honoraria die eenmaal te beperkt zijn aangepast. Voor een chronisch 

onderbetaald beroep volstaat dit niet om professioneel praktijk te voeren.  
- We wijzen er tevens op dat de sector logopedie de voorbije jaren de budgetten 

steeds gerespecteerd heeft! Méér zelfs, er was elk jaar een onderschrijding van de 
budgetten! Dit voorstellen als een toename van het budget is niet geloofwaardig! 

 
Patiënten betalen de factuur! 
De VVL en UPLF wachten nu de verdere gebeurtenissen af maar betreuren dat overleg en 
onderhandeling geen kans hebben gekregen en dat de overheid nu zijn toevlucht zoekt tot 
het opleggen van een overeenkomst. Het probleem blijft onopgelost. De patiënten met een 
communicatiestoornis zijn hierbij gewaarschuwd dat zij niet ernstig genomen worden door 
de overheid en de komende jaren, als ze al logopedische hulp vinden, meer kosten zelf gaan 
betalen! 
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Stefaan Lefevere 
Afgevaardigd Bestuurder VVL 
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