Zoloro is officieel een feit!
ROTTERDAM – Per 1 januari 2012 is een vereniging opgericht voor
logopedisten die werken in de eerstelijn in Rotterdam: Zorggroep
Logopedie Rotterdam (Zoloro). Op 6 februari was er een
oprichtingsborrel voor genodigden. Een groot deel van de eerste 40
leden van Zoloro waren aanwezig om dit feit samen te vieren. Ook
Voorzitter Monique de Kruijf houdt
waren er afgevaardigden van het Centrum voor Jeugd en Gezin,
een welkomstwoord
stichting ZorgImpuls en de landelijke vereniging voor logopedie: NVLF.
De reden voor oprichting van deze Rotterdamse vereniging is dat er steeds meer
druk op de eerstelijns zorgverleners komt te liggen. De eerstelijn is voor de minister
van VWS een belangrijk onderwerp. Zij wil graag dat de (duurdere) tweedelijn, zoals
ziekenhuizen en instellingen, worden ontlast. De zorg vanuit de verschillende
disciplines in de eerstelijn zal daarom steeds beter op elkaar afgestemd moeten
worden. Voorzitter Monique de Kruijf: "Zoloro hoopt zich door middel van deze
vereniging meer als beroepsgroep van eerstelijns logopedisten te kunnen profileren en beter
in staat te zijn samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere disciplines.
Samenwerking van logopedisten met andere disciplines zal in kaart moeten worden
Cissy Siebel van gebracht en worden uitgewerkt, waarbij logopedie een onmisbaar onderdeel is in het
aanbod van de eerstelijn."
het CJG
Één van de vier speerpunten van Zoloro is preventie.Vooral op het gebied van taalachterstanden
bij jonge kinderen zien zij voor eerstelijns logopedisten een belangrijke taak. Bestuurslid Annemarie
Zirkzee: "Hierom probeert de zorggroep ingang te vinden bij het Rotterdamse onderwijsbeleid van
wethouder de Jonge. Sinds 2011 draait er een pilot met 30 scholen waarin de zogenaamde 'groep 0'
wordt ingezet. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de taalvaardigheden van peuters, zodat die
voordat zij naar groep 1 gaan, de eventuele achterstanden al hebben ingelopen. De Rotterdamse
logopedisten vinden dat zij dé experts zijn op het gebied van spraak- en taalontwikkeling en hopen
daarom dat er een goede samenwerking komt met de partijen die in dit project meedoen."
De zorggroep is aanspreekpunt rondom alles wat gaat over
logopedie, voor bijvoorbeeld de zorgverzekeraars en de
gemeente en de afstemming hiervan met de overige
disciplines in de eerstelijn en het onderwijs. Kijk voor meer
informatie op de website: www.zoloro.nl

Tijdens de borrel was er tijd voor een
inspirerend samenwerkingsspel!

