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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z05575
Vragen van de leden Kooiman en Hijink (beiden SP) aan de Minister voor
Medische Zorg inzake de brandbrief van de Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie (ingezonden 28 maart 2018).
Vraag 1
Kent u de brandbrief die de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en
Foniatrie (NVLF) heeft gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland?1
Vraag 2
Wat vindt u ervan dat de tarieven in de eerstelijns logopedie 25% lager liggen
dan de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2011 vast heeft
gesteld aan de hand van onderzoek?2
Vraag 3
Hoe verklaart u dat de tarieven in de praktijk zoveel lager liggen dan het door
de NZa vastgestelde tarief?
Vraag 4
Erkent u dat logopedisten in de praktijk moeten tekenen bij het kruisje en
totaal geen onderhandelingsruimte hebben? Wat is uw reactie hierop?
Vraag 5
Ziet u ook in dat bij logopedisten op grote lijnen dezelfde problemen spelen
als bij de fysiotherapeuten, waarbij de kern ligt bij het gebrek aan onderhandelingsmacht ten opzichte van de zorgverzekeraar?3 Hoe gaat u ervoor zorgen
dat zorgverzekeraars niet op de stoel van de hulpverlener gaan zitten?
Vraag 6
Geldt het machtsevenwicht dat er volgens u zou bestaan tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten, blijkens het KPMG onderzoek, ook voor logopedisten? Zo ja, hoe rijmt u de conclusies uit het KPMG onderzoek met de praktijk?
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Zo neen, hoe beoordeelt u de machtsverhouding tussen logopedisten en
zorgverzekeraars?4
Vraag 7
Wie mag er nu eigenlijk onderhandelen over tarieven voor logopedisten,
gezien het feit dat de NVLF dit niet mag en het individuele logopedisten door
de verzekeraar onmogelijk wordt gemaakt om te onderhandelen?
Vraag 8
Verzekeraars geven aan dat maximumtarieven zijn bedoeld om (te) hoge
prijzen tegen te gaan, maar wie beschermt de logopedisten tegen te lage
tarieven?
Vraag 9
Staat u toe dat zorgverzekeraars op hun uitgaven besparen over de rug van
de logopedist? Zo nee, wat gaat u hiertegen ondernemen? Zo ja, waarom laat
u dit toe?
Vraag 10
Herinnert u zich uw antwoord op de Kamervragen over de brandbrief die
fysiotherapeuten hebben gestuurd, waarin u stelt dat zorgaanbieders en
zorgverzekeraars elkaar scherp moeten houden? Kunt u precies aangeven
welke instrumenten logopedisten in handen hebben om zorgverzekeraars
scherp te houden?5
Vraag 11
Bent u bereid om uzelf achter de logopedisten en patiënten te scharen door
te regelen dat de logopedisten hogere tarieven krijgen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 12
Ziet u in dat er acuut handelen nodig is en er niet gewacht kan worden met
ingrijpen tot het NZa rapport over de ontwikkeling van tarieven in relatie tot
de kwaliteit en toegankelijkheid van de paramedische zorg gereed is in 2019?6
Zo nee, waarom niet?
Vraag 13
Wat vindt u ervan dat door het hanteren van de lage tarieven het moeilijk is
om nog logopedisten te vinden voor openstaande vacatures?
Vraag 14
Kunt u aangeven hoeveel vacatures er op dit moment openstaan in de
eerstelijns logopedie? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken?
Vraag 15
Kunt u aangeven hoeveel logopedisten er de afgelopen jaar zijn gestopt met
hun praktijk? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken?
Vraag 16
Kunt u aangeven of er een daling waarneembaar is in het aantal studenten
dat met de HBO-opleiding logopedie start? Zo nee, bent u bereid dit te
onderzoeken?
Vraag 17
Is er volgens u een verschuiving waarneembaar van logopedisten van de
eerstelijn naar de tweedelijn? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken?
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Vraag 18
Ziet u in dat het voor logopedisten veel aantrekkelijker is om intramuraal in
de tweedelijn te werken, gezien er daar een cao geldt?
Vraag 19
Staat volgens u de zorgplicht van zorgverzekeraars onder druk door de lage
tarieven die niet voldoende zijn om de praktijkkosten te dekken, waardoor het
aantal logopedisten afneemt? Zo ja, wat gaat u hier aan doen? Zo nee, bent u
bereid dit te onderzoeken?7
Vraag 20
Vindt u het redelijk dat zorgverzekeraars inzetten op Patient Reported
Experience Measures (PREM), zonder logopedisten hier een extra vergoeding
voor te geven?8 Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 21
Wat vindt u ervan dat logopedisten door de wurgcontracten van zorgverzekeraars worden gedwongen om ongecontracteerd te werken, terwijl dit veel
onzekerheden met zich meebrengt ten aanzien van inkomsten?
Vraag 22
Hoeveel brandbrieven en petities moeten er nog komen voordat u overgaat
tot actie?
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