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Document:  NVLF Kwaliteitscyclus  

     

Korte beschrijving:  In dit document staat de NVLF Kwaliteitscyclus beschreven. Eerst zijn 

doel en uitgangspunten beschreven. Daarna worden de onderdelen 

van de kwaliteitscyclus toegelicht. 

Status:     Versie 1.3 
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Doel kwaliteitscyclus 

Het reflecteren op het eigen handelen en dat van eventuele collega’s en medewerkers in de praktijk 

het continu optimaliseren van de professionele beroepshouding en het ontwikkelen van de 

praktijkvisie in relatie tot kwaliteit, effectiviteit van behandelen en zorginnovatie passend binnen de 

marktontwikkelingen. 

Uitgangspunten 

 

 3-jarige cyclus bestaande uit NVLF visitatie en twee NVLF kwaliteitsgesprekken. 

 Maatwerk: Eigen doelen gericht op de eigen situatie en praktijk. 

 Werken aan landelijke ambities: de NVLF stelt een aantal ambities vast waaraan iedere 

deelnemende praktijk werkt. 

 Stimuleren van de intrinsieke motivatie van de logopedist. 

 Gebaseerd op zelfreflectie en verbeterpotentieel.  

 Continu verbeteren en vernieuwen. 

 Systematisch werken aan optimaliseren van kwaliteit. 

 Begeleid door opgeleide auditor van een door NVLF erkend auditbureau. 

 NVLF informeert relevante partijen over de NVLF-kwaliteitscyclus, zoals zorgverzekeraars, 

patiëntenorganisaties. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Kwaliteitscycli logopedie 
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Van kwaliteitstoets naar kwaliteitscyclus 

 

Sinds 2014 wordt de kwaliteitstoets logopedie ingezet als instrument om de kwaliteit van processen, 

producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk te maken. De kwaliteitscyclus is een 

doorontwikkeling van de kwaliteitstoets. Deze kwaliteitscyclus bestaat uit de kwaliteitstoets logopedie, 

visitatie en kwaliteitsgesprekken. De kwaliteitscyclus is gebaseerd op continu verbeteren volgens de 

PDCA-cyclus, ofwel korte verbetercyclus. 

 

 

Afbeelding 2: PDCA-cyclus / korte verbetercyclus 

 

Voor praktijken die vanaf 2020 willen starten met de NVLF-kwaliteitscyclus logopedie, maar nog niet in 

het bezit zijn van een geldig certificaat kwaliteitstoets logopedie, ziet de NVLF-kwaliteitscyclus er als 

volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: NVLF-kwaliteitscyclus – geen geldig auditcertificaat op 01-01-2020 (P = Plan, D = Do, C 

= Check, A = Act. Conform PDCA-cyclus). 
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DoCheck
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(P) (D) (C) (A) (C) (A) 
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Voor praktijken die in 2018 de kwaliteitstoets hebben behaald, en in het bezit zijn van een geldig 

auditcertificaat tot 2020, ziet de eerstvolgende NVLF-kwaliteitscyclus er als volgt uit: 

 

Afbeelding 4: NVLF-kwaliteitscyclus – kwaliteitstoets behaald in 2018 (P = Plan, D = Do, C = Check, A 

= Act. Conform PDCA-cyclus). 

 

Voor praktijken die in 2019 de kwaliteitstoets hebben behaald, en in het bezit zijn van een geldig 

auditcertificaat tot 2021, ziet de eerstvolgende NVLF-kwaliteitscyclus er als volgt uit: 

 

 

Afbeelding 5: NVLF-kwaliteitscyclus – kwaliteitstoets behaald in 2019 (P = Plan, D = Do, C = Check, A 

= Act. Conform PDCA-cyclus). 

Borging 

Iedere praktijk die deelneemt aan de NVLF-kwaliteitscyclus committeert zich aan de volgende 

voorwaarden: 

 Deelname aan 1 keer visitatie, 2 kwaliteitsgesprekken. 

 Maken van plan van aanpak met daarin SMART-doelen die aantoonbaar opgepakt worden. 

De verbetercyclus komt terug in het plan van aanpak. 

 Actief en aantoonbaar uitvoeren opgesteld plan van aanpak en eigen ambities. 

 Actief en aantoonbaar uitvoeren van de door de NVLF opgestelde ambities.                                                 

(P) (D) (C) (A) (C) (A) 
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 Begeleiding door een opgeleide auditor van een door de NVLF erkend auditbureau1. 

Deze voorwaarden worden gebruikt om te bepalen of de praktijk een certificaat krijgt. Het certificaat 

wordt afgegeven nadat de visitatie heeft plaatsgevonden. Indien tijdens de kwaliteitsgesprekken blijkt 

dat een praktijk niet (meer) aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt de praktijk een aantal weken de 

gelegenheid dit alsnog te verbeteren. Indien dit niet lukt dan kan het certificaat worden ingetrokken. 

NVLF-ambities 

De NVLF heeft een aantal ambities geformuleerd waaraan iedere deelnemende praktijk werkt. Deze 

zijn gebaseerd op de 7 uitgangspunten van de NVLF. Het doel hiervan is dat de beroepsgroep zo kan 

inspelen op relevante kwaliteitsontwikkelingen en laat zien dat deze ontwikkelingen actief opgepakt en 

geborgd worden in de kwaliteitscyclus. Ook geven de geformuleerde ambities richting aan praktijken. 

De NVLF-ambities zijn: 

 Uitvoeren PREM met daaraan gekoppeld actief en aantoonbaar aan de slag met de resultaten 

(bespreken, verbeterpunten benoemen en acties uitzetten). Iedere medewerker doet actief 

mee. 

 Deelname aan Nivel Zorgregistraties met daaraan gekoppeld actief en aantoonbaar aan de 

slag met de resultaten (bespreken, verbeterpunten benoemen en acties uitzetten). Iedere 

medewerker doet actief mee. 

 Dossieranalyse. Minimaal 2 ‘hoofdpijn’-dossiers 2per medewerker. Top 3 meest behandelde 

indicaties moeten terugkomen in de analyse. Analyse bespreken in praktijkvergadering bijv. 

d.m.v. casuïstiekbespreking. Keuze uit: 

o Analyse op hoofdstappen MLH: hulpvraag, logopedische diagnose, hoofddoel, 

gegevens uitgevoerde behandeling, (eind)evaluatie. 

o Klinisch redeneren: verbanden leggen tussen de hoofdstappen van het MLH. 

Naast de NVLF ambities kiest de praktijk minimaal 1 ander onderwerp uit de zelfevaluatie waaraan 

de praktijk wil werken. 

De door de NVLF geformuleerde ambities  kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Gebeurt dit tijdens een 

lopende cyclus, dan wordt tijdens het kwaliteitsgesprek door auditor en praktijk besproken of bijstellen 

van het plan van aanpak nodig is.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dit zijn HCA en Kiwa. 
2 Hoofdpijndossier zijn die dossiers waarbij de logopedist graag verdieping wil bij de stappen van het MLH en/of klinisch 
redeneren. 

https://www.nvlf.nl/stream/nvlf-belangenbehartiging-hier-maken-we-ons-sterk-voor
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Tijdens de NVLF-visitatie reflecteer je samen met eventuele collega’s 

en/of medewerkers uit de praktijk en een auditor op de huidige 

praktijksituatie en stel je een plan van aanpak op om logopedische 

zorg te optimaliseren.  

 

 

  

 

 

 

  

 

Figuur 1: procesbeschrijving visitatie 

Processtap Persoon Toelichting 

Aanmelden bij auditbureau praktijkhouder  

Invullen zelfevaluatie praktijk 
 

praktijkhouder 
en indien van 
toepassing 
medewerkers. 
 

De praktijkhouder en eventuele collega’s of medewerkers 
vullen de zelfevaluatie praktijk in. De zelfevaluatie praktijk 
maakt ontwikkelkansen zichtbaar op een of meerdere van 
onderstaande aandachtsgebieden: 
 
Dossieranalyse 

 
Kwaliteit  

 Effectieve zorg; dataverzameling (PREM3, PROM, 
Nivel Zorgregistratie4, behandelindex) 

 Kwaliteitsjaarverslag 

 Deelname kwaliteitskring (intercollegiaal overleg) 
 

Organisatie 

 Mono- en multidisciplinaire samenwerking (rol 
samenwerker) 

 Personeelsbeleid (medewerkerstevredenheid, 
wachtlijsten) 

 
Professionele ontwikkeling vanuit rollen Canmeds 

 Logopedist, professional, communicator, 
samenwerker, gezondheidscoach, ondernemer, 
innovator 

 
Strategie (visie) 

 Waar je nu (zorginhoudelijk en/of praktijkvoering) en 
waar sta je over 3 jaar? 

 

                                                           
3 Verplicht onderdeel voor plan van aanpak. Zie geformuleerde ambities. 
4 Verplicht onderdeel voor plan van aanpak. Zie geformuleerde ambities. 

 
 

visitatie
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Indienen zelfevaluatie praktijk praktijkhouder Zelfevaluatie praktijk indienen bij het auditbureau ter 
voorbereiding op het bespreken van de zelfevaluatie praktijk.  
 

Visitatie praktijkhouder 
met, indien van 
toepassing, een 
afvaardiging 
van 
medewerkers 
en een auditor 

De zelfevaluatie praktijk vormt het uitgangspunt voor de 
visitatie. Auditor, praktijkhouder en eventuele medewerkers 
gaan hierover met elkaar in gesprek. De verbeterkansen van 
auditor, praktijkhouder en eventuele medewerkers 
gezamenlijk geven richting aan het op te stellen plan van 
aanpak. 
 
Tijdens de visitatie worden de doelen, acties en tijdspad 
geconcretiseerd in het plan van aanpak. Indien de praktijk 
medewerkers in dienst heeft wordt ook de implementatie en 
borging van doelen binnen het team opgenomen in het plan 
van aanpak. 
 
Indien er  nieuwe behandellocaties bij zijn gekomen worden 
deze bekeken aan de hand van de inrichtingseisen van de 
NVLF.  
 

Beoordelen visitatie auditor De auditor geeft een eindoordeel. 
 

Certificaat afgeven auditbureau Het certificaat wordt afgegeven wanneer visitatie voldoende 
is  beoordeeld door de auditor. Het certificaat wordt 
afgegeven met een geldigheidsduur van 3 jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nvlf.nl/stream/inrichtingseisen-behandelruimte-logopedie-eerstelijn
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Tijdens de NVLF kwaliteitsgesprekken 

reflecteer je met eventuele collega’s en/of 

medewerkers uit de praktijk en een auditor 

op de voortgang van de huidige 

kwaliteitscyclus en kijk je vooruit of 

bijstellingen in het plan van aanpak nodig 

zijn. 

 

Figuur 2: procesbeschrijving kwaliteitsgesprek 1 

Processtap Persoon Toelichting 

Afspraak plannen praktijkhouder De kwaliteitsgesprekken worden ingepland met de auditor via 
het auditbureau.  
 
Het eerste kwaliteitsgesprek vindt 11 tot 13 maanden na de 
visitatie plaats. 
Het tweede kwaliteitsgesprekken vindt 11 tot 13 maanden na 
het eerste kwaliteitsgesprek plaats. 
 

Voorbereiding kwaliteitsgesprek: 
reflecteren ontwikkeling 

praktijkhouder 
en indien van 
toepassing 
medewerkers  
 

Terugblik 

 Reflecteren op ontwikkeling proces 

 Evalueren van plan van aanpak 

 Welke acties zijn ondernomen? 

 Wat zijn de (voorlopige) resultaten? 

 Sluit dit aan bij de verwachting van de praktijk? 
 
Vooruitblik 

 Welke acties moeten komende periode worden 
ondernomen? 

 Eventueel bijstellen doelen. 
 
Bovenstaande punten worden verwerkt in het plan van 
aanpak. 
 

Kwaliteitsgesprekken praktijkhouder 
en indien van 
toepassing 
(afvaardiging) 
van 
medewerkers  
 
 
auditor 

Auditor, praktijkhouder en eventuele medewerkers bespreken 
de ontwikkeling van de kwaliteitscyclus tot nu toe. De 
voorbereiding door de praktijkhouder en eventuele 
medewerkers is hiervoor het uitgangspunt. 
De verwachtingen van de praktijk en auditor worden aan 
elkaar gespiegeld. Naar aanleiding van het kwaliteitsgesprek 
kan het plan van aanpak worden bijgesteld. Denk hierbij aan: 
Het vastleggen van afwijkende ontwikkelingen en het 
concretiseren van doelen, acties, tijdspad 
 

 

Vervolg van de cyclus in het kort: 

In het jaar volgend op het tweede NVLF kwaliteitsgesprek vindt opnieuw een NVLF-visitatie plaats. 

Tijdens deze visitatie wordt gereflecteerd op de doorlopen kwaliteitscyclus. De zelfevaluatie praktijk 

die wordt ingevuld voorafgaande aan de NVLF-visitatie aangevuld met de reflectie op de doorlopen 

kwaliteits-

gesprek 1

kwaliteits-

gesprek 2

afspraak plannen
voorbereiden kwaliteits-

gesprek
kwaliteitsgesprek
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kwaliteitscyclus vormen de basis voor een nieuw plan van aanpak. Op basis van de visitatie wordt  

beoordeeld of er nieuw certificaat wordt afgegeven. 

Daarna volgen er weer twee nieuwe kwaliteitsgesprekken enzovoorts. Zo blijven praktijken en 

logopedisten continu verbeteren en vernieuwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


