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Telelogopedie en COVID-19 
Nu er steeds meer maatregelen getroffen moeten worden om de verspreiding van het 
Corona virus (COVID-19) te beperken vragen logopedisten zich af wat dan wél gedaan kan 
worden om de zorg voor de cliënt te garanderen en omzetverlies en wachtlijsten voor de 
logopedist te beperken. 
 
Het uitgangspunt om Corona verspreiding te beperken is eenvoudig: voorkom contact met 
anderen om de verspreiding te vertragen. 
 
Nu de scholen en zorginstellingen sluiten blijft er eigenlijk maar één mogelijkheid over: 
telelogopedie, online behandelen van cliënten. 
 
Echter op dit moment is het RIZIV duidelijk over de mogelijkheden voor telelogopedie bij 
monde van de VVL: 
‘Telelogopedie in België geven is op dit moment niet mogelijk. Er is momenteel geen wettelijk 
kader voor waardoor dit op dit moment geen oplossing kan bieden.’ 
 
De huidige beperkingen in de wet stellen veel logopedisten voor een dilemma. De wet 
overtreden in het belang van de cliënten en de continuïteit van de praktijk of wachten en 
niets doen. 
 
Telelogopedie is een oplossing om de noodzakelijke zorg en therapie, in het kader van de 
algemene volksgezondheid, te garanderen. Daarnaast dreigt er voor veel logopedisten 
omzetverlies en nog langere wachtlijsten. 
 
Met online therapie door kunnen behandelen voorkomt verdere leerachterstanden en 
worden de achterstanden op het gebied van spraak-en taalontwikkeling gestabiliseerd. Door 
deze periode van isolatie optimaal te benutten kan het leerproces blijven evolueren in plaats 
van stil te staan of achteruit te gaan. 
 
Mensen in de acute fase van afasie en dysartrie zullen daardoor op lange termijn beter 
herstellen omdat hen in de belangrijkste fase voldoende therapie werd gegeven. Deze zorg 
mag die mensen niet onthouden worden. 
 
Is het ethisch wel verantwoord omwille van de wetgeving zorg te onthouden aan mensen die 
het nodig hebben, om erger te voorkomen terwijl het eenvoudig op te lossen is met een 
(tijdelijke) maatregel om telelogopedie toe te staan? 
 
Wij zijn van mening dat ‘nood breekt wet’ en telelogopedie in het belang van cliënten en 
logopedisten een goed alternatief is. Daarnaast lijkt het ons verdedigbaar dat deze belangen 
zwaar wegen en reden is om online door te behandelen. 
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Als je zou besluiten online te gaan behandelen dan zijn dit de mogelijkheden. 
 
Wat heb je nodig voor telelogopedie? 
Om online therapie te geven heb je het volgende nodig: 

1. Video- of beeldbelsoftware 
2. Camera, microfoon en luidspreker of koptelefoon in je computer 
3. Online therapie materiaal 

 
Waar moet je op letten bij de keuze voor beeldbelsoftware? 
Er is een groot aanbod van gratis en betalende beeldbelsoftware en videoconsult 
oplossingen. Let in ieder geval op de volgende aspecten: 
 
Privacy en veiligheid 
Voor zowel gratis als betalende software is niet altijd precies vast te stellen hoe de veiligheid 
geregeld is. Er is altijd een risico dat software gehackt kan worden of dat er datalekken 
mogelijk zijn tussen jouw computer en die van de cliënt.  
 
End-to-end encryptie is de meest veilige oplossing. End-to-end encryptie betekent dat alleen 
de verzender en ontvanger van een bericht de inhoud kunnen lezen. 
 
Bekijk, voordat je een oplossing kiest, naar de privacy voorwaarden en neem de 
gebruikelijke voorzorgmaatregelen in acht.  
Houd de apparatuur die je gebruikt voor het beeldbellen up-to-date. Veiligheid begint en 
eindigt bij het actueel houden ervan. 
 
Gebruiksgemak 
Wat de een prettig vindt werken hoeft niet voor een ander te gelden. Let bij het kiezen van 
een beeldbel-software op welke doelgroep je gaat behandelen. Voor jonge kinderen heb je 
misschien iets anders nodig dan voor ouderen. In de meeste gevallen zal je je cliënt moeten 
helpen met installeren. Dus zorg dat je weet hoe het werkt. 
 
Kies bij voorkeur een oplossing met ‘schermdeling’ zodat je afbeeldingen en documenten 
met je cliënt online kan delen zodat je ook kan beschikken over therapiemateriaal. 
 
Hoe kom je er nu achter wat voor jou en je cliënt het beste werkt?  
Ons advies is gewoon doen en probeer uit wat voor jullie het beste werkt. Het kost je even 
tijd maar je leert veel en door te proberen vind je vanzelf wel uit wat voor jullie het fijnste 
werkt. 
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Gratis beeldbelsoftware 
Beeldbelsoftware en videoconsult toepassingen worden zowel gratis als betalend 
aangeboden.   
We hebben een kort en niet compleet lijstje gemaakt van veel gebruikte gratis 
beeldbelsoftwareoplossingen: 
 

Software Kosten Beveiliging 
Zoom.us 
https://zoom.us 

Gratis versie met 
beperkte functies 

End-to-end encryptie 

EZTalks 
https://www.eztalks.com/ 

Gratis met een maximum 
van 40 minuten 

End-to-end encryptie 

Google Hangout 
https://hangouts.google.com/ 

Gratis Geen end-to-end encryptie   

Skype 
https://www.skype.com/nl/ 

Gratis Geen end-to-end encryptie   

 
Stap voor stap 
Je kan al beginnen om via e-mail een bestand met oefeningen door te sturen welke de cliënt 
of de ouders kunnen printen. Via een beeldbelverbindingen kan je het maken van de 
oefeningen verbaal en visueel ondersteunen. Dit is in feite de basis.  
 
Een volgende stap is om het geheel interactiever te maken met bijvoorbeeld een PowerPoint 
presentatie. Vergeet geen motivatie elementen toe te voegen.  
 
Handiger is het natuurlijk als je gebruik maakt van online oefeningen en therapiemateriaal.  
Hierna vind je een overzicht van voorbeelden van online logopedie therapie oplossingen. 
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Online oefen- en therapiemateriaal 
Zelf oefeningen maken en online aanbieden is een praktische oplossing maar kan ook meer 
tijd en moeite kosten. Handiger is het om gebruik te maken van online oefen- en 
therapiemateriaal dat gratis of betaald beschikbaar is.  
 
Om je een stukje verder te helpen hebben we hieronder een overzicht gemaakt: 
 

Afasie en taal therapie 
Afasietherapie.nl: online therapie voor 
mensen met afasie. 

Touchtotell.com: communicatiehulpmiddel 
als het spreken niet of nauwelijks lukt. 

Simptell: telegramstijltherapie voor 
personen met (Broca-)afasie die chronische 
zinsproductieproblemen ervaren.  

Stapp: een logopedische applicatie gericht 
op mensen met spraak- en taalproblemen 
ten gevolge van hersenletsel. 

Apps voor de logopedie 

praatapps.nl/ 

logopedieduursma.nl 

bestkidsapps.com/ 

sig-net.be 

apps.basisonderwijs.online 

 

Online oefenprogramma's voor de 
logopedie 

Logo-art: de logopediezoekmachine om 
eenvoudig selecties en werkbladen op maat 
te maken. 

aduis-knutselen.nl: Werkbladen om de 
probleemvakken te oefenen 

ezelsbrug.nl: Hulpmiddeltjes om iets beter 
te onthouden 

cambiumned.nl: spellingsoefeningen 

nt2.nl: NT2 oefeningen 

woordkasteel.com: spel om te downloaden 
voor spelling en rekenen 

leerstoornissen.org: Oefeningen ifv 
leesbasis 

praatjuf.nl: Oefeningenoverzicht van 
praktijk Praatjuf 

logopedie.startpagina.nl: startpagina 
logopedie 

Groepspraktijk Kompas: overzicht van 
handige oefensites 

 
 
Gratis een maand proefperiode Afasietherapie.nl 
Wil je zelf ervaren hoe je eenvoudig online maatwerkoefeningen voor mensen met afasie 
maakt? Dat kan hier: https://www.afasietherapie.nl/gratis-een-maand-testen/ 


