
 

 

De criteria kwaliteitstoets 2017 zijn begin juli 2016 gepubliceerd op de website van de NVLF. Later 

bleek dat een aantal criteria niet kloppen. Daarom zijn de criteria aangepast.  

Wat zijn de aanpassingen? 

Bij de aanpassingen moet u denken aan criteria die zijn: nieuw opgenomen, verwijderd, 

samengevoegd of waarbij de toelichting is aangepast. In onderstaand overzicht is per criterium de 

soort aanpassing weergegeven. 

 

Deel 1: dossiertoets 

 

A. Aanmelding 
 

Nummer 

criterium1 

Criterium Aanpassing 

1.1 (na 

verwijzing

) 

Zijn de relevante gegevens 

aanwezig in het dossier? 

 

Uitwerking van relevante gegevens is 

aangepast. 

1.3 (na 

DTL) 

Zijn de relevante gegevens 

aanwezig in het dossier? 

 

Uitwerking van relevante gegevens is 

aangepast. 

 Is het resultaat van het overleg 

met de patiënt vastgelegd 

Nieuw toegevoegd. 

 

B. Anamnese  
 

Nummer 

criterium 

Criterium Aanpassing 

 Zijn de verwachtingen van de 

patiënt vastgelegd? 

Nieuw toegevoegd. 

1.8 en 1.9 Zijn de belangrijkste ervaren 

functionerings-problemen van de 

patiënt vastgelegd? 

Samengevoegd.  

 

1.10 Medische voorgeschiedenis Verwijderd. 

                                                           
1 Deze nummering is gebaseerd op het document Criteria kwaliteitstoets versie 1. De nieuwe 
nummering is te vinden in document Criteria kwaliteitstoets 2017 versie 2.1 november 2016. 



 Is de voorlopige conclusie / 

hypothese vastgelegd? 

Nieuw toegevoegd. 

 

C. Onderzoek 
 

Nummer 

criterium 

Criterium Aanpassing 

1.11 Zijn de onderzoeksgegevens 

vastgelegd? 

Samengevoegd met 1.12. Tekstuele 

aanpassing in criterium en toelichting. 

 

D. Analyse 
 

Nummer 

criterium 

Criterium Aanpassing 

1.13 Is de logopedische diagnose/ 

conclusie vastgelegd? 

Toelichting aangepast. 

 Is de conclusie voor eenmalig 

logopedisch onderzoek 

vastgelegd? 

Nieuw toegevoegd. 

 

E. Behandelplan 
 

Nummer 

criterium 

Criterium Aanpassing 

1.15 Is het beoogde resultaat / 

hoofddoel* voor een periode van 

maximaal 6 maanden 

vastgelegd? 

Toelichting aangepast. 

 Zijn de korte termijn resultaten 

vastgelegd? 

 

Nieuw toegevoegd. 

 Zijn de verwachte aantal sessies / 

verwachte duur voor max. 6 

maanden vastgelegd? 

Nieuw toegevoegd. 

1.17 Is vastgelegd dat het 

behandelplan besproken is met 

de patiënt dan wel dat de patiënt 

akkoord is*? 

Tekstuele wijziging criterium 

 

F. Behandeling 
 



Nummer 

criterium 

Criterium Aanpassing 

 Is het klachtenbeloop /  

ervaringen van patiënt 

vastgelegd? 

 

Nieuw toegevoegd. 

1.19 Zijn de gegevens van de 

uitgevoerde behandeling 

vastgelegd?* 

Tekstuele wijziging van criterium en 

toelichting. 

1.20 Zijn de relevante bijstellingen 

tijdens het behandelproces 

vastgelegd. 

Vervallen. 

 

G. Evaluatie 
 

Nummer 

criterium 

Criterium Aanpassing 

1.22 Is een eindevaluatie* vastgelegd? 

 

Toelichting aangepast. 

 

Deel 2: richtlijnen 

Toelichting bij vijf van de zeven aanbevelingen bij de richtlijn afasie zijn aangepast. De kolom ‘sterkte’ 

is verwijderd. (blz. 35 t/m 37). 

 

Deel 3: organisatie van de praktijk 

 

Nummer 

criterium 

Criterium Aanpassing 

3.2 Staan alle locaties van de praktijk 

bij Vektis vermeld. 

Vervallen. 

3.10 Kan de praktijk aantonen dat de 

continuïteit van de logopedische 

zorg is gewaarborgd? 

Tekstuele wijzigingen bij toelichting. 

3.11 Zijn de ouders minimaal 50% 

aanwezig bij de behandeling 

Vervallen. 

 


