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Het methodisch logopedisch handelen bestaat uit: 
1. Aanmelding/ intake uitvoeren 
2. Onderzoek en anamnese plannen en uitvoeren 
3. Uitkomsten analyseren en interpreteren 
4. Definiëren van communicatie- en/ of slikproblemen 
5. Geven van prognose en advies 
6. Doelen bepalen 
7. Handelingsplan opstellen 
8. Handelingsplan uitvoeren en zo nodig bijstellen 
9. Evalueren/ afronden 
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5. 

Ethisch verantwoord handelen 
Evidence based handelen 
Reflecteren op eigen beroepsmatig handelen 
De kwaliteit van het eigen handelen verantwoorden en verbeteren 
Evalueren van de eigen deskundigheid 

Onderhouden van een professionele therapeutische relatie met de cliënt 
Op cultuursensitieve wijze communiceren met de cliënt 
De cliënt stimuleren tot het nemen van regie ten aanzien van de eigen gezondheidsdoelen 
Gericht schakelen tussen verschillende communicatieve modaliteiten en ondersteunende communicatiemiddelen ten behoeve 
van optimale communicatieve interactie met de cliënt 
Mondeling en schriftelijk op begrijpelijke wijze communiceren met de cliënt 
Documenteren en delen van informatie over cliëntcontacten, op communicatief effectieve en passende wijze, in een papieren of 
elektronisch dossier of in een andere digitale omgeving 

Inter- en intraprofessioneel samenwerken, gericht op de cliënt 
Inschakelen van voor de cliënt relevante hulpbronnen, stakeholders en mogelijke samenwerkingspartners 
Positioneren van het beroep in interprofessionele relaties 
Initiëren en onderhouden van netwerken 
Afstemmen op het begripsniveau, cultuur, achtergrond en de voorkeuren van de samenwerkingspartner(s) 
Rapporteren naar relevante betrokkenen 

Inventariseren en creëren van voorwaarden en mogelijkheden voor optimale participatie van de individuele cliënt in diens eigen 
omgeving 
De individuele cliënt stimuleren regie te nemen over de eigen gezondheidssituatie door diens gezondheidsvaardigheden te 
bevorderen 
Delen van verantwoordelijkheden tussen cliënt en logopedist 
Identificeren en selecteren van (potentiële) risicogroepen 
Opsporen, inventariseren en analyseren van gezondheidsproblemen en risicofactoren 
Selecteren, plannen en uitvoeren van preventieactiviteiten voor risicogroepen 
Implementeren van maatregelen ten behoeve van blijvend gezond gedrag bij risicogroepen 

Profileren van het beroep 
Signaleren van kansen voor de eigen beroepsuitoefening 
Netwerken en in kaart brengen van relevante hulpbronnen, stakeholders en mogelijke samenwerkingspartners 
Acquireren: uitvoeren van activiteiten om afname van diensten en producten te bevorderen 
Organiseren van eigen werk 
Vertalen van organisatiebeleid naar doelen en prioriteiten 
Bijdragen aan beleidsontwikkelingen en - uitvoering 
Vastleggen, bewaken en verantwoorden van doelen, middelen, werkzaamheden en resultaten 

Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek 
Ontwikkelen van het beroep 
Delen van kennis en inzicht 
Initiëren en ontwikkelen van vernieuwingen 
Bijdragen aan het implementeren van verbeteringen 
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De logopedist voert zelfstandig, in een onbekende veranderende praktijksituatie, in dialoog met de 
cliënt, conform het methodisch logopedisch handelen en in interprofessionele afstemming, het 
proces van anamnese en onderzoek uit, formuleert een diagnose of conclusie en geeft de 
cliënt een advies op maat. De logopedist stelt samen met de cliënt een logopedisch handelingsplan 
op, voert het plan zelfstandig uit en evalueert het plan op kritische wijze. De 
logopedist handelt binnen de principes van de directe toegankelijkheid. De logopedist analyseert 
complexe problematiek en lost deze op tactische, strategische en creatieve wijze op. De logopedist 
consulteert collega's om het eigen handelen te toetsen of om het therapeutisch repertoire uit te 
breiden. De logopedist handelt evidence based door zelfstandig een keuze te maken uit logopedische 
interventies op basis van de eigen gespecialiseerde kennis en inzichten in logopedische en verwante 
vakgebieden en door rekening te houden met de waarden en voorkeuren van de cliënt. De logopedist 
verantwoordt keuzes wat betreft doelmatigheid, doeltreffendheid en het best beschikbare bewijs. 

De logopedist toetst in een reële beroepssituatie zelfstandig het eigen beroepsmatig handelen, stelt dit op grond van feedback bij en 
handelt daarbij evidence based. De logopedist onderzoekt ethische dilemma's in de beroepspraktijk en maakt op basis van afweging 
tussen bezwaren en mogelijkheden een weloverwogen keuze. De logopedist draagt een mening uit over het belang van het beroep voor 
de cliënt en voor de samenleving. De logopedist geeft 'life-long learning' vorm door formele en informele leeractiviteiten. 

De logopedist stemt in een onbekende en veranderende praktijksituatie de communicatie zelfstandig, doelgericht af op de 
communicatieve mogelijkheden, waarden, normen en voorkeuren van de cliënt. Hierbij gebruikt de logopedist flexibel en creatief 
verschillende communicatieve modaliteiten en ondersteunende communicatiemiddelen. De logopedist communiceert in een complexe 
praktijksituatie zowel mondeling als schriftelijk op correcte en begrijpelijke wijze met de cliënt. De logopedist gebruikt verschillende 
gesprekstechnieken bij complexe en onvoorspelbare communicatieve situaties en communiceert door helder te zenden, aandachtig te 
ontvangen en effectief om te gaan met ruis. De logopedist neemt zelfstandig en samen met de cliënt beslissingen over de aanpak van 
diens vraag of van diens problematiek en stimuleert het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid door de cliënt. De logopedist 
documenteert informatie rond cliëntcontacten tijdig, volledig, accuraat en begrijpelijk, volgens de geldende richtlijnen. Bij het delen van 
informatie respecteert de logopedist de privacy en het vertrouwen van de cliënt. 

In een onbekende en veranderende praktijksituatie werkt de logopedist zelfstandig en doelgericht inter- en intraprofessioneel samen. Hij 
neemt in de samenwerking zowel verantwoordelijkheid voor de resultaten van het eigen aandeel als voor het gezamenlijke resultaat. Hij 
deelt, in de samenwerking met anderen, verantwoordelijkheid voor het managen van complexe processen. Hij reflecteert op het eigen 
handelen en op persoonlijke resultaten in de samenwerking met anderen en stelt het handelen bij. Hij initieert en onderhoudt diverse 
samenwerkingsrelaties binnen en buiten de eigen praktijksituatie en behartigt het belang van het beroep in contacten met partijen 
buiten de logopedie. De logopedist stemt af op het begripsniveau, de cultuur, de achtergrond en de voorkeuren van de 
samenwerkingspartner. 

De logopedist functioneert in een onbekende, veranderende praktijksituatie en indiceert, beslist en handelt zelfstandig bij het coachen 
van cliënten en preventieactiviteiten met betrekking tot (dreigende) communicatie- en slikproblemen en participatie van cliënten en 
cliëntgroepen. Daarbij is de logopedist in de rol van coach in staat om de regie aan de cliënt over te dragen en de verantwoordelijkheid 
over proces en resultaat met de cliënt te delen. De logopedist toont zich daarbij vaardig in het oplossen van complexe en onvoorspelbare 
problemen. De logopedist voert de gezondheids-bevorderende activiteiten op efficiënte wijze binnen het afgesproken tijdsbestek uit en 
neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Protocollen en richtlijnen worden als richtinggevend gehanteerd en de 
uitkomsten, effectiviteit en efficiëntie van de ondernomen preventieactiviteiten worden op systematische wijze geëvalueerd. 

De logopedist analyseert de eigen dienstverlening in verschillende contexten en organiseert deze effectief en efficiënt in relatie tot inzet 
van middelen. Hij draagt bij aan continuïteit en effectiviteit van de opdrachtgevende organisatie. De logopedist speelt in op vragen en 
behoeften vanuit de organisatie of de maatschappij en profileert het beroep. De logopedist neemt deel aan overleg om beleid te 
ontwikkelen op het niveau van de organisatie of in regionale of nationale netwerken en draagt bij aan effectiviteit en efficiëntie van de 
gezondheidszorg. De logopedist acquireert en gaat daartoe actief op zoek naar nieuwe klanten en markten om (interprofessionele) 
diensten en producten te positioneren en te realiseren, zodat continuering of uitbreiding van logopedische zorg en dienstverlening in de 
toekomst gewaarborgd is. De logopedist bevordert afname van diensten en producten bij bestaande en nieuwe doelgroepen. De 
logopedist behartigt de belangen van de beroepsbeoefenaar en van het beroep. 
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De logopedist vormt over logopedische praktijkvragen en -problemen zelfstandig een creatief en innovatief oordeel dat gebaseerd is op 
zowel wetenschappelijke, beroepsmatige, ethische als sociale gegevens. De logopedist signaleert complexe praktijkvragen in een 
veranderende omgeving, voert zelfstandig een praktijkgerichte onderzoekcyclus uit en rapporteert hierover. De logopedist draagt op 
eigen initiatief oplossingen en voorstellen tot veranderingen aan die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de beroepsuitoefening. 
Daarbij is de logopedist verantwoordelijk voor het eindresultaat. 
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