
 
Aanpassingen gegevens in de herziene NVLF Richtlijn logopedische dossiervorming 2019 

 
 Gegevens Aanpassing 

Stap 1: 
Aanvullen gegevens 
aanmelding en 
screening bij DTL 

Persoonsgegevens cliënt - 
Legitimatie op orde (ja/nee) 

Verplicht item gebaseerd op wetgeving; 1 De 
zorgaanbieder stelt de identiteit van de cliënt vast aan de 
hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet 
op de identificatieplicht, dat de cliënt hem desgevraagd ter 
inzage geeft. 2 De zorgaanbieder neemt aard en nummer 
van het in het eerste lid bedoelde document in zijn 
administratie op. 

Verwachtingen cliënt Van basis naar mogelijk relevant (Wel uitvragen, alleen 
vastleggen in dossier indien mogelijk relevant voor verdere 
behandeling.) 

Resultaat overleg met cliënt Geschrapt 

Stap 2: Anamnese Verwachtingen cliënt Van basis naar mogelijk relevant - Wel uitvragen, alleen 
vastleggen in dossier indien mogelijk relevant voor verdere 
behandeling. 

Factoren die volgens cliënt 
van invloed zijn op 
functioneren 

Van basis naar mogelijk relevant 

Voorlopige conclusie / 
hypothese(n) 

Van basis naar mogelijk relevant 

Stap 4: Analyse Analyse - Indicatie voor 
logopedie (ja/nee) 

Geschrapt 

Stap 5: 
Behandelplan 

Beoogde 
kortetermijnresultaten 

Geschrapt 

Geplande behandeling  
 

Geschrapt - staat al in de journaals 

Verwacht aantal sessies / 
verwacht duur voor maximaal 
6 maanden  
 

Geschrapt - staat al in het hoofddoel indien deze SMART 
geformuleerd is 

Besproken met / akkoord van 
cliënt, inclusief toestemming 
voor voorbehouden handeling 

Opgesplitst naar: 
- Besproken met akkoord van cliënt: basisgegeven 
- Toestemming voor voorbehouden behandeling: mogelijk 
relevant 

Gepland evaluatiemoment Geschrapt- staat al in het hoofddoel indien deze SMART 
geformuleerd is 

Stap 6: behandeling Klachtbeloop / ervaringen 
cliënt 

Geschrapt, komt terug bij item: uitgevoerde behandeling.  

Overleggegevens tijdens 
behandelperiode 

Van basis naar mogelijk relevant 

Stap 7: Evaluatie - 
Verslaglegging van 
gegevens niet 
behorend tot een 
specifieke 
stap van het 
methodisch 
handelen 

Contra-indicaties voor 
verder(e) logopedisch(e) 
onderzoek / behandeling 

Geschrapt omdat vraag te laat in MLH proces komt. Is dan 
al afgehandeld. 

 


