De logopedist en u bespreken

Informatie over de behandeling
Voorbereiding op intake en vervolggesprekken
Deze folder is een geheugensteun bij de voorbereiding op
ieder gesprek met de logopedist. Hiernaast staan enkele

In het eerste gesprek
1.

Uw klachten of reden van verwijzing naar de logopedist

2.

Informatie over verloop behandeling

belangrijke onderwerpen die u kunt bespreken. Het gesprek
tussen u en de logopedist vindt plaats bij de intake en tijdens
de verdere behandeling.
Ook kunt u zelf aantekeningen maken of alvast uw vragen
opschrijven. Bewaar de folder goed en neem hem mee naar

*

duur behandeling

*

tijd per behandeling

*

behandelfrequentie

3.

Uitleg over eventuele onderzoeken of testen

4.

Uitleg over samenwerking (indien van toepassing) met andere
zorgverleners of leerkrachten

iedere afspraak.
5.

Mogelijkheid om verdere vragen te bespreken. De bereikbaarheid van

De behandeling

de logopedist.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw klacht of

*

telefoonnummer, telefonisch spreekuur, e-mail, website

aandoening. Het is belangrijk dat u precies kunt aangeven wat
uw klacht is. Op basis van uw informatie stelt de logopedist
namelijk de diagnose en maakt een behandelplan.
De logopedist informeert u over de behandeling. Op basis
van deze informatie en de adviezen van de logopedist kunt

Gesprek over diagnose en behandeling
1.

Bevindingen en voorstel behandelplan

2.

Behandeling

u beslissen of u wilt overgaan tot behandeling. Deze start

*

tips en adviezen voor dagelijks leven

nadat u de keuze heeft gemaakt. Vaak zal de logopedist u

*

huiswerkopdrachten

vragen om ook thuis te oefenen. Deze oefeningen horen bij

3.

Vooruitzichten

de behandeling.

4.

Uw toestemming voor het behandelingstraject

U kunt met uw logopedist een moment afspreken om de
voortgang te bespreken.

Na de behandeling

Vervolggesprekken
1.

bespreken en aansluitend uw toestemming voor de vervolgbehan-

Na afloop van de behandeling wordt een eindverslag gemaakt.
U heeft recht op een afschrift en kunt hierom vragen als u
dit op prijs stelt. Het eindverslag is ervoor om uw verwijzer

delingen
2.

verstuurd.

Het bestaan van lotgenotencontact, telefoonnummers van patiëntenorganisaties

te informeren. Dit is meestal de huisarts, soms een tandarts
of specialist. Het verslag wordt alleen met uw toestemming

Evaluatiemomenten in de behandeling afspreken om voortgang te

Na de behandeling
1.

Wat u kunt doen om terugval te voorkomen

2.

Oefeningen ter voorkoming van terugval/achteruitgang

3.

Een afschrift van het eindverslag voor de verwijzer

Uw aantekeningen

Over deze folder
U zult met de logopedist verschillende onderwerpen
bespreken, zowel bij de intake als tijdens de behandeling.
Stel gerust uw vragen als zaken niet duidelijk zijn. Ook
kunt u aantekeningen maken bij ieder onderwerp.

Wat is logopedie?

Meer informatie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten

Posbus 75, 3440 AB Woerden

behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Telefoon: 0348 457070

communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met

logopedie@nvlf.nl

voorlichting, preventie en onderzoek. Meer informatie

www.logopedie.nl

vindt u in de folder Wat is logopedie of op de website
www.logopedie.nl.

Colofon
Deze informatie is ontwikkeld in het kader van het
project Kwaliteitscriteria volgens Patiëntenperspectief.
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