Wijzigingen criteria kwaliteitstoets 2019
De criteria kwaliteitstoets 2019 zijn eind juni gepubliceerd op de website van de NVLF. In dit overzicht
staan de wijzigingen ten opzichte van de criteria kwaliteitstoets 2018. Bij wijzigingen moet u denken
aan criteria die zijn: geschrapt1, samengevoegd, nieuw opgenomen. In onderstaand overzicht is per
criterium de soort aanpassing weergegeven.
Deel 1: dossiertoets
A. Aanmelding
Nummer criterium2
1.4
1.7

B. Anamnese
Nummer criterium
1.11

C. Analyse
Nummer criterium
1.14
1.15

Criterium
Is de conclusie ‘pluis / niet pluis’
Is het resultaat van het overleg met de
patiënt vastgelegd?

Wijziging
Samengevoegd met 1.5.
Geschrapt

Criterium
Is de voorlopige conclusie / hypothese
vastgelegd?

Wijziging
Geschrapt

Criterium
Is de indicatie voor logopedie
vastgelegd?
Is de conclusie voor eenmalig
logopedisch onderzoek vastgelegd?

Wijziging
Geschrapt

D. Behandelplan
Nummer criterium
Criterium
1.19
Zijn de verwachte aantal sessies /
verwachte duur voor max. 6 maanden
vastgelegd?
1.21
Is de toestemming van de patiënt voor
het verrichten van een voorbehouden
handeling vastgelegd?
E. Behandeling
Nummer criterium
1.25

F. Evaluatie
Nummer criterium
1.27

Geschrapt

Wijziging
Geschrapt
Geschrapt

Criterium
Eén van de ouders of verzorgers is
minimaal 50 procent van het totale
aantal logopedische behandelingen
aanwezig bij de behandeling van hun
kind?

Wijziging
Geschrapt

Criterium
Is een evaluatie gepland binnen
maximaal 6 maanden na de vorige
evaluatie?

Wijziging
Plannen van een evaluatie is
vervallen. Er wordt alleen getoetst

Schrappen wil niet zeggen dat je je niet meer hoeft te houden aan de richtlijnen en wet- en
regelgeving. Dat blijft overeind. Het verschil is dat er niet meer wordt getoetst op de geschrapte
criteria.
2
Dit is de nummering zoals gebruikt in de criteria kwaliteitstoets 2018, versie 1.0, juni 2017.
1

of de evaluatie binnen maximaal
zes maanden is uitgevoerd.
1.28

Is een jaarlijkse rapportage aan de
verwijzer / behandelend arts verstuurd
bij behandelingen die langer dan 12
maanden duren?

Bij jaarlijkse rapportage aan de
verwijzer gaat het erom dat de
brief geschreven is. Versturen
wordt niet getoetst.

Deel 2: NVLF-richtlijnen
Nummer criterium
2.1.4.

Criterium
Wijziging
Richtlijn Logopedie bij
Nieuw toegevoegd.
taalontwikkelingsstoornissen*
*Het gaat bij dit criterium om aanbevelingen 7, 8, 12, 18 uit de richtlijn Logopedie bij
taalontwikkelingsstoornissen (NVLF, 2017).
Deel 3: Organisatie van de praktijk
Nummer criterium
3.4

Criterium
Heeft de praktijk een interne procedure
opgesteld hoe om te gaan met
(vermoedens van) interne incidenten?

Wijziging
Geschrapt

3.5

Geschrapt

3.5.1

Heeft de praktijk het afgelopen jaar te
maken gehad met een incident?
Is het incident geregistreerd?

3.5.2

Is het incident gemeld bij de IGZ?

Geschrapt

3.5.3

Blijkt uit de registratie dat er een vervolg
aan is gegeven?

Geschrapt

3.7

Is aan de praktijk een klachtenfunctionaris verbonden?

Geschrapt

3.8

Heeft de praktijk het afgelopen jaar een
formele, schriftelijk ingediende klacht
gekregen?

Geschrapt

3.8.1

Is de ingediende klacht geregistreerd?

Geschrapt

3.8.2

Blijkt uit de registratie dat er een vervolg
aan is gegeven?

Geschrapt

3.11

Is er een tarievenlijst zichtbaar?

Geschrapt

Geschrapt

