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“Bbest verdedigt enkel belangen van
logopedisten, niet die van stotteraars”
BRUSSEL – Niet alleen minister van Volksgezondheid Rudy Demotte
heeft een probleem met Bbest, de Belgische belangengroep voor
stotteraars van logopedist Gert Reunes. Ook de Vlaamse Stotter Unie
(VSU) wil liever niet geassocieerd worden met Bbest of met de recente
campagne waarin stotteraars worden afgebeeld als slachtoffers van de
Ku Klux Klan, nazi’s of moslimextremisme. “Deze campagne pleit alleen
voor het belang van de logopedisten, niet dat van de stotteraars. Heel
veel stotteraars zijn het niet eens met de standpunten van Bbest”, zegt
Geert Baeyens van de VSU.
Zaterdag kwam het bij het huis van Demotte in Vloesberg tot een aanvaring.
Bbest protesteerde er tegen de beslissing van Demotte om de toelage voor
logopediesessies van 2,5 uur terug te schroeven tot één. De minister noemde de
actievoerders “onnozelaars met fascistische trekjes.”
NIET VERZUURD
Ook de VSU, een vereniging met 70 leden die stages organiseert om stotteraars
te helpen met hun handicap, voelt zich aangevallen door de campagne van
Bbest. “Toen die affiches verschenen, hebben we er op onze site meteen afstand
van gedaan”, zegt Baeyens. “Ten eerste vinden we de afbeelding op die affiches
mensonterend en stigmatiserend voor stotteraars. We worden voorgesteld als
verzuurde mensen en dat is zeker niet het geval. We zijn het ook niet eens met
de boodschap. Bbest protesteert tegen de verminderde terugbetaling van
logopedisten. VSU wil dat er een betere opleiding komt voor de logopedisten of
therapeuten om stotteraars te helpen.”
“Als de overheid beknibbelt op de terugbetaling, zijn de stotteraars wel het
slachtoffer”, reageert Gert Reunes van de Bbest, de belangengroep die 100 leden
telt. “Een uur logopedie per week is gewoon te weinig om mensen van hun
handicap af te helpen. Dat is de enige boodschap die we hebben willen
aankaarten met de campagne.” (SC)

