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4. Uitleg over samen werkin g (indien van toepas sing) met
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s. Mogel ijkheid om verder e vragen te bespreken. De
bereik baarhe id van de logope dist.
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Diag nose gesp rek
Bevind ingen en voorstel behan delpla n
2. Behan deling
* tips en adviezen voor dagelijkse praktij k
* huisw erkopd rachte n
3. Vooru itzicht en
4. Uw toeste mming voor het behan deling strajec t
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Verv olgg espr ekke n
Evalua tiemom enten in de behan deling afspreken om
voortg ang te bespre ken en aanslu itend uw toeste mming
1.

voor de vervol gbeha ndelin gen.
2. Het bestaa n van lotgen otenco ntact, telefoo nnumm ers
patiën tenorg ansati es

Na de beh and elin g
Wat u kunt doen om terugv al te voorko men
2. Oefen ingen ter voorko ming van terugv al/ach teruitg ang
3. Een afschr ift van het eindve rslag voor de verwijz er
1.
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Inf orm ati e
Het con tact met de logo ped ist
wanne er u of ieman d die u verteg enwoo rdigt een verwijzing naar de logope dist krijgt, vindt u in deze folder
enige inform atie die u als geheu genste un kunt gebru iken bij de voorbe reiding op een eerste en volgen de
gesprekken met de logope dist.
Hiernaast treft u een aanda chtspu ntenlij st aan. Deze
aanda chtspu ntenlij st kunt u gebrui ken in het contac t
met uw logope dist. Hierin staan onder werpe n
genoe md, die belang rijk zijn in dat contac t. De logope dist en u zullen deze onderw erpen tijdens de behan deling bespreken . U kunt hierov er vragen stellen als het u
nog niet helemaal duidel ijk is. Naast de genoe mde aandachts punten vindt u dan ook ruimte om uw eigen
aantek eninge n te maken of alvast vragen over dat
onderd eel op te schrijven.

De beh and elin g
Het aantal behan deling en is afhank elijk van uw klacht
of aando ening. Het is belang rijk dat u de logope dist
duidel ijk maakt , wat precies uw klacht is. Mede op basis
van uw inform atie stelt de logope dist de diagno se. De
diagnose leidt tot een behan delpla n .
De logope dist geeft u ook inform atie. Op basis van
deze inform atie en de adviezen van de logope dist
beslist u, de patiën t, om over te gaan tot de behan deling. Vaak zal de logope dist u vragen thuis ook oefeni ngen te doen. Deze oefeni ngen horen bij de behan deling.
U kunt met uw logopedist afspreken op een bepaa ld
mome nt in de behan deling de voortg ang 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 behandeling 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.
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Wat 1s logope d ie?
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Wanneer u of uw kind
stem- of keelklachten heeft,
moeilijk slikt, stottert, onduldelljk spreekt, moelllJk op woorden
kan komen, problemen heeft met
horen of luisteren, lezen en schrijven, kan_de _logopedist u helpen.
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