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Overzicht verbetermethodieken intercollegiaal overleg waarvoor NVLF formats heeft ontwikkeld voor de verslaglegging 

 Verbetermethodiek  Doel methode  
Wanneer zet een kring welke verbetermethodiek in?  

Gebruik methode  

Casuïstiekbespreking  Casuïstiek heeft als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan de 
cliënt (of cliëntengroep) te verbeteren. De inbrenger heeft iets 
meegemaakt (ingebracht praktijkcasus) en wil reflecteren op de 
hulpverlening aan de cliënt/cliëntengroep middels de ingebrachte 
casus. In deze bijeenkomst draait het om het uitwisselen van ideeën, 
ervaringen, overeenkomsten en verschillen.  
 
Het gaat er niet om, om op één lijn te komen over de manier van 
aanpak van een behandeling.  

De methodiek werkt het beste in groepen met 
maximaal 6 deelnemers. Dit kan dus betekenen dat 
een kwaliteitskring zich opsplitst in subgroepen. Let 
op: iedere subgroep werkt eigen notulen uit van de 
eigen casuïstiek bespreking. 
 
Eventueel kunnen in de verschillende subgroepen 
verschillende casussen worden besproken.  

Intervisie  Op gestructureerde wijze het eigen (professionele) functioneren en/of 
handelen bespreken. Intervisie is geschikt voor de logopedist die 
ergens tegen aan loopt, dan wel problemen in de zorgverlening 
bespreekbaar wil maken en feedback of advies van collega’s wil 
hebben.  
 
Er is dus een vraag/probleem met betrekking tot het eigen handelen en 
de inbrenger wil advies hoe hiermee om te gaan. De kringleden krijgen 
zelfinzicht en adviezen die nuttig kunnen zijn in de dagelijkse praktijk.  

De methodiek werkt het beste in groepen van 
maximaal 8 deelnemers. Dit kan betekenen dat een 
kwaliteitskring zich opsplitst in subgroepen.  
 
Intervisie betekent dat de logopedist van andere 
deelnemers feedback krijgt over zijn of haar 
functioneren in de relatie tot de cliënt en/of een 
collega. De casus wordt zo concreet mogelijk 
ingebracht. Eventueel kunnen verslagen of video-
opnamen gebruikt worden om de casus zo optimaal 
mogelijk weer te geven.  
 
Indien tijdens intervisiebijeenkomsten een cliënten 
casus wordt besproken, valt dit onder het 
beroepsgeheim.  

Invoeren recente 
inzichten  

Bij deze methodiek ligt de nadruk op het invoeren van nieuwe kennis 
en vaardigheden die zijn opgedaan tijdens congressen, cursussen, het 
bestuderen van vakliteratuur, richtlijnen en/of protocollen etc. De 
bijeenkomst kan vooraf worden gegaan door:  
- een scholingsactiviteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

presentatie van een gastspreker en/of een kringlid (als de 
presentatie langer duurt dan 15 minuten, is er sprake van een 
scholingsactiviteit en niet van intercollegiaal overleg) of  

De methode resulteert voor iedere deelnemer in 
een individueel veranderplan. Dit veranderplan 
ondersteunt de individuele kringleden bij het 
toepassen van de verbeterideeën in de eigen 
praktijksituatie.  
 
Voorafgaand aan de bijeenkomst verzamelen de 
leden van de kring verbeterideeën. Tijdens de 
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- het lezen van vakinhoudelijke literatuur. Bijvoorbeeld een artikel in 
de Logopedie, een wetenschappelijk onderzoek of een richtlijn 
(lezen doen de kringleden voorafgaand aan de kringbijeenkomst. 
Hiermee zijn geen punten te behalen).  

- Journal Club  
 

methode wordt gewerkt in subgroepen van twee à 
drie personen.  

Korte Verbeter Cyclus 
(KVC)  

Deze methodiek biedt de kringleden de mogelijkheid om te praten over 
de toepassing van normen en criteria in hun logopedisch handelen.  
De leden maken gebruik van elkaars kennis over mogelijke 
verbeteringen in de zorgverlening.  
 
Het uitwisselen van ideeën over goede zorg is een belangrijk 
onderdeel van de methode. Vervolgens worden de inzichten omgezet 
in een daadwerkelijke verandering in de dagelijkse praktijk.  

Kennis over ’goed handelen’ leidt niet automatisch 
tot het daadwerkelijke ’gewenste handelen’, het 
gewenste gedrag.  
Dit vraagt om een bewust proces waarbij kennis, 
attitude, vaardigheden, gewoonten en 
organisatorische factoren kritisch bekeken worden.  
 
De basis waarin een KVC beschreven wordt, is de 
kwaliteitscirkel, bestaande uit Plan, Do, Check, Act.  

Richtlijn bespreken  Door een richtlijn of logopedische standaard te bespreken worden 
overeenkomsten en verschillen helder tussen:  
 
a. het handelen in de praktijk en  
b. het handelen volgens de richtlijn/standaard.  
 
Daarnaast ondersteunt dit instrument logopedisten bij de 
implementatie van onderdelen uit de besproken richtlijn/standaard in 
het dagelijks handelen.  

De methode resulteert voor ieder kring lid in een 
individueel veranderplan. Dit veranderplan 
ondersteunt de individuele kringleden bij het 
toepassen van de verbeterideeën in de eigen 
praktijksituatie.  
 
Let op: een richtlijn is geen protocol is. Een richtlijn 
geeft een aantal aanbevelingen, gebaseerd op 
evidence en best practice (informatie verkregen via 
wetenschappelijke onderzoek en opgedane 
ervaringen). Deze aanbevelingen dragen bij aan het 
behalen van een goed behandelresultaat.  
 

 


