LOGOPEDIE EN
KWALITEIT
Zoloro is een afkorting van: Zorggroep Logopedie Rotterdam. Zoloro is een vereniging van en voor eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam. De leden van Zoloro ondersteunen elkaar bij de uitvoering en de profilering van
het vak logopedie. Met Zoloro vergroten de logopedisten hun ‘slagkracht’ om samen te werken met en aanspreekpunt te zijn voor organisaties binnen en buiten de zorg, instanties uit het onderwijs en de lokale overheid.
De spil van Zoloro is de online community waar leden elkaar,
producten en projecten weten te vinden. Daarnaast ontmoeten de leden elkaar jaarlijks op vier bijeenkomsten. De
45 eerstelijns logopedisten die aangesloten zijn bij Zoloro
zijn op dit moment in 10 werkgroepen actief met diverse
projecten. Het kenmerk van de vereniging is participatie
van de leden in de werkgroepen, de online community en
tijdens de ledenbijeenkomsten.

3. Zoloro bevordert de communicatie tussen zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor een patiënt. Gezamenlijke zorginhoudelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een richtlijn of zorgketen. Zoloro werkt mee aan
regionale projecten waarvan logopedie een onderdeel
is of kan worden.
4. De leden van Zoloro voldoen aan de kwaliteitseisen zoals
opgesteld door de NVLF en zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
De
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Zoloro
is
5.
De leden van Zoloro zijn allen actief
De visie van Zoloro bestaat uit 6 onderde online community binnen de vereniging. Dit bevordert sadelen:
waar leden elkaar, menwerking en versterkt de onderlinge
1. Zoloro informeert patiënten, partsamenhang. Elk actief lid participeert in
ners in de zorg en onderwijs en an- producten en projec- een werkgroep en zet zich in ten behoeve
van de gehele vereniging. In de werkgroedere partners over de preventieve ten weten te vinden.
en therapeutische kant van logopepen worden producten, protocollen en
die bij zowel volwassenen als kinderen.
richtlijnen verzameld of – indien niet beschikbaar – ont2. Zoloro is een centraal informatiepunt voor alles bewikkeld. Deze producten, beschikbaar in de online comtreffende eerstelijns logopedie in Rotterdam. Zowel
munity, ondersteunen de aangesloten logopedisten in
patiënten als partners in de zorg en onderwijs kunnen
het uitoefenen van hun vak.
een (gespecialiseerde) logopedist vinden.
6. Bij veranderingen in het (regionale) zorgbeleid informeert en ondersteunt Zoloro haar leden.

Doordat de leden uit verschillende praktijken
elkaar (beter) leren kennen is er steeds meer kennisdeling: via de online community, maar ook via workshops, lezingen en presentaties. Er worden meer discussies
gevoerd over de inhoud van de logopedische behandeling.
De leden geven elkaar meer feedback over de handelswijze
in de praktijk: hierdoor wordt de kwaliteit van de logopedische behandelingen verbeterd.

ZOLORO
Één van de werkgroepen die op dit moment actief is, heeft de huidige eisen
rondom bedrijfshulpverlening/risico, inventarisatie en evaluatie uitgewerkt. Er is
een cursus voor leden opgezet en een Noodkaart en een checklist ontwikkeld die logopedisten in de praktijk kunnen gebruiken.

De leden van Zoloro tonen dat eerstelijns logopedisten zich bewust zijn van het nut van samenwerking met andere logopedisten en met
‘ketenpartners’. Samen komen zij tot
de meest efficiënte en kwalitatief
hoogst haalbare zorg.

Daarnaast houden diverse werkgroepen zich bezig met
de verantwoording, aanpak en inhoud van de behandelingen binnen een bepaald stoornisgebied, bijvoorbeeld de
behandeling van COPD, spraak- taalstoornissen en eet-/
drinkproblemen.
Jaarlijks wordt er een regiobijeenkomst georganiseerd
voor alle geïnteresseerde logopedisten. Elk jaar kiest de
werkgroep een belangrijk actueel thema. De werkgroep
organiseert het symposium, van inhoud tot en met praktische zaken. Hierbij worden zij financieel en praktisch ondersteund door de ROS ZorgImpuls. Doelstellingen van de
jaarlijkse bijeenkomst zijn met name:
• Samenwerking: Zoloro bekender en toegankelijker maken bij eerstelijns logopedisten om zo de onderlinge
samenwerking te verstevigen.
• De Zoloro-werkgroepen zullen hun project(en) presenteren, anderen enthousiasmeren en bij de diverse projecten betrekken.
• Kennisoverdracht: Door middel van een jaarlijkse algemene vergadering wil Zoloro voor alle eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam kennis verspreiden over
een relevant thema.
Er draaien verschillende projecten naast elkaar:
• De werkgroep ‘groep 0’ is actief in het benaderen van
scholen met een groep 0 (voorschool) in Rotterdam om
de logopedisten uit de wijk te betrekken bij het aanbod
van (preventieve) taalstimulering, bijvoorbeeld door
het geven van training aan de pedagogisch medewerkers of ouders. De logopedist uit de wijk wordt hierdoor
beter zichtbaar en kan ingeschakeld worden door de
onderwijsinstanties.
• De werkgroep CJG is bezig om de samenwerking met
CJG Rijnmond te verbeteren, om zo de uitvoering van
de nieuwe preventieve screening met behulp van de
handreiking ‘Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen’ te ondersteunen. Hierdoor wordt
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de samenwerking
tussen de wijkgerichte
CJG’ s (consultatiebureaus) en de
logopedisten in de wijk verbeterd.
Zoloro organiseert in juli 2014 een avond voor CJGartsen in Zuid-Holland over eet- en drinkproblematiek,
waar onder andere een door Zoloro-logopedisten ontwikkeld stroomdiagram over de doorverwijzing bij eetdrinkproblemen wordt behandeld.
Er is in 2013 een Voorlichtingsboekje ontwikkeld over
spraak- en taalstimulering. Dit boekje gaat over ‘Raffie’
die voor het eerst naar logopedie gaat en is bedoeld ter
voorbereiding. De algemene werkwijze van logopedisten wordt erin uitgelegd en er staan leuke tips in om
de spraak- /taalontwikkeling te stimuleren. Dit boekje
wordt in 2014 door de Zoloro-leden verspreid onder de
(mogelijke) verwijsinstanties in de regio. Dit draagt bij
aan de bekendheid van logopedie bij spraak- en taalproblemen bij de instanties binnen de wijken.
De werkgroep PR zorgt voor het ontwikkelen en verspreiden van externe mediaberichten en persberichten in de regio. Hierdoor wordt de zichtbaarheid van
logopedie in de regio vergroot en is Zoloro en zijn de
afzonderlijke logopedisten gemakkelijk te vinden voor
externe partijen. Elke partij die informatie zoekt of een
specifieke vraag heeft over een logopedisch onderwerp
kan Zoloro eenvoudig benaderen.

Alle leden van Zoloro voldoen aan de eisen van de NVLF, zij
staan dus ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
en zijn ook bij voorkeur lid van de NVLF.
Verder zijn zij werkzaam als logopedist en volgen zij voldoende cursussen ter kwaliteitsverbetering.

