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Aandachtspunten 
De logopedist en u bespreken in 
Het eerste gesprek 

1. Uw klachten of reden van verwijzing naar de logopedist 
2. Informatie over verloop behandeling 
* verwachte duur 
* tijd per behandeling 
* behandelfrequentie 
3. Uitleg over eventuele onderzoeken of testen 
4. Uitleg over samenwerking (indien van toepassing) met 
andere zorgverleners of leerkrachten 
s. Mogelijkheid om verdere vragen te bespreken. De 
bereikbaarheid van de logopedist. 
* telefoonnummer en telefonisch spreekuur 

Diagnosegesprek 
1. Bevindingen en voorstel behandelplan 
2. Behandeling 
* tips en adviezen voor dagelijkse praktijk 
* huiswerkopdrachten 
3. Vooruitzichten 
4. Uw toestemming voor het behandelingstraject 

Vervolggesprekken 
1. Evaluatiemomenten in de behandeling afspreken om 
voortgang te bespreken en aansluitend uw toestemming 
voor de vervolgbehandelingen. 
2. Het bestaan van lotgenotencontact, telefoonnummers 
patiëntenorgansaties 

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 



Informatie 

Het contact met de logopedist 

wanneer u of iemand die u vertegenwoordigt een ver
wijzing naar de logopedist krijgt, vindt u in deze folder 
enige informatie die u als geheugensteun kunt gebrui
ken bij de voorbereiding op een eerste en volgende 
gesprekken met de logopedist. 
Hiernaast treft u een aandachtspuntenlijst aan. Deze 
aandachtspuntenlijst kunt u gebruiken in het contact 
met uw logopedist. Hierin staan onderwerpen 
genoemd, die belangrijk zijn in dat contact. De logope
dist en u zullen deze onderwerpen tijdens de behande
ling bespreken . U kunt hierover vragen stellen als het u 
nog niet helemaal duidelijk is. Naast de genoemde aan
dachtspunten vindt u dan ook ruimte om uw eigen 
aantekeningen te maken of alvast vragen over dat 
onderdeel op te schrijven. 

1 De behandeling 

Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw klacht 
of aandoening. Het is belangrijk dat u de logopedist 
duidelijk maakt, wat precies uw klacht is. Mede op basis 
van uw informatie stelt de logopedist de diagnose. De 
diagnose leidt tot een behandelplan. 
De logopedist geeft u ook informatie. Op basis van 
deze informatie en de adviezen van de logopedist 
beslist u, de patiënt, om over te gaan tot de behande
ling. Vaak zal de logopedist u vragen thuis ook oefenin
gen te doen. Deze oefeningen horen bij de behande
ling. 

U kunt met uw logopedist afspreken op een bepaald 
moment in de behandeling de voortgang te bespreken. 



Na de behandeling 

Na afloop van de behandeling wordt een schriftelijk 

eindverslag gemaakt, u kunt om een afschrift vragen. 

Het schriftelijke eindverslag na afloop van de behande

ling is bedoeld voor uw verwijzer (meestal de huisarts, 

soms een tandarts of specialist). 

U kunt met uw verwijzer bespreken of u na verloop van 

tijd weer contact met de logopedist wilt hebben. U 

kunt immers behoefte hebben met de logopedist uw 

vorderingen of eventuele terugval te bespreken. 

1 



Wat 1s logope d ie? 

Wanneer u of uw kind 
stem- of keelklachten heeft, 
moeilijk slikt, stottert, ondulde
lljk spreekt, moelllJk op woorden 
kan komen, problemen heeft met 
horen of luisteren, lezen en schrij
ven, kan_ de_ logopedist u helpen. 
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