Inleiding

Logopedisten, audiologen en audiciens oefenen hun beroep meer en meer in een complexe en meer gereglementeerde samenleving uit. Dit boek beoogt hen en alle andere
geïnteresseerden een actueel kader te bieden als houvast en als referentie om dit mogelijk
te maken.
Bij de selectie van de thema’s die in het boek worden behandeld, kozen de auteurs om
historische, wettelijke, politieke, reglementaire, statutaire, ethische, deontologische, juridische en organisatorische gegevens in één werk samen te brengen. In de diverse hoofdstukken wordt er dan ook uitgebreid verwezen naar referenties in de literatuur en op
websites voor complementaire of actuele informatie. Vernieuwend zijn de essentialia die
op het einde van elk hoofdstuk zijn opgenomen om de lezer een houvast te bieden bij de
verwerking, het onthouden en het begrijpen van de uitvoerige informatie.
In het eerste hoofdstuk worden de geschiedenis en de ontwikkeling van de logopedie en
de audiologie behandeld, die de basis vormden voor een wettelijk kader als paramedisch
beroep in de context van de gezondheidszorg. Deze wetgeving is essentieel om logopedie
en audiologie in het geheel van de gezondheidsberoepen te kunnen kaderen. De hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6 focussen hier meer specifiek op. Hoofdstuk 6 schetst tevens de
actuele ontwikkelingen in het onderwijs, het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap met in het bijzonder het Multifunctioneel Centrum en ten slotte de privacyregeling (General Data Protection Regulation of GDPR) en de BelRAI.
De tewerkstelling van audiologen, hun functiebeschrijvingen (en die van de audiciens)
en hun beroepsdomeinen, competenties en beroepsrollen vormen de onderwerpen van
de hoofdstukken 7, 8 en 9. De functiebeschrijvingen van logopedisten komen aan bod
in hoofdstuk 8.
Werken als werknemer, ambtenaar of als zelfstandige is niet alleen van belang in het
geheel van de sociale zekerheid, maar bepaalt voor de werknemers en de ambtenaren ook
de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer. De rechten en plichten van de
zelfstandigen zijn dan weer niet te vergelijken met die van de werknemer of ambtenaar.
Niet iedereen blijkt zich bewust te zijn van de consequenties van het kiezen van een statuut. Daarom worden de mogelijke statuten hoofdstuk 10 expliciet vergeleken. Bijzondere
aandacht gaat ten slotte naar het fenomeen van schijnzelfstandigheid, waarbij verscheidene beroepsuitoefenaars zich niet altijd bewust zijn van de implicaties.
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De auteurs hechten bijzonder belang aan ethiek en deontologie binnen de beroepsuitoefening, de patiëntenrechten en het beroepsgeheim. Ze hebben dan ook een expliciete plaats
in de hoofdstukken 11, 12 en 13. Door deze behandeling onderstrepen de auteurs dat een
goede relatie tussen beroepsuitoefenaars, patiënten/cliënten en maatschappij bijdraagt tot
een optimale gezondheidszorg.
Dit werk sluit met hoofdstukken over de beroepsverenigingen internationaal en nationaal
en de opleidingen logopedie en audiologie in Vlaanderen. Bijlagen, bronnen, relevante
websites, een trefwoordenlijst en de curricula van de auteurs vervolledigen het werk.
Dit boek is teamwerk geweest. Bijzondere dank ben ik dan ook verontschuldigd aan mijn
zeer gewaardeerde collega’s Toon Blux, Chris De Bal, Kristin Hanssens en Marc De Bodt
die elk vanuit hun specifieke competentie, inzichten en ervaring bijdragen aan dit boek
hebben geleverd. Zonder hun inzet zou dit nooit tot stand zijn gekomen. Dank aan de
uitgever voor de zorg die is besteed aan de vorm en de lay-out van het boek.
Ten slotte hoop ik dat deze publicatie mag bijdragen aan een beter inzicht in de context
waarin logopedisten, audiologen en audiciens hun waardevol gezondheidszorgberoep
kunnen uitoefenen.
Louis Heylen
Westerlo, september 2018
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