Wijzigingen kwaliteitscyclus logopedie
In dit document vind je een toelichting op de wijzingen van de kwaliteitscyclus 2023 ten opzichte van 2022.
Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een evaluatie onder de leden en auditbureaus en
geautoriseerd door de commissie vakinhoud en het verenigingsbestuur. Alle in dit document beschreven
documenten kun je vinden op de webpagina: www.nvlf.nl/kwaliteitscyclus.

Beschrijving en reglement
•

•

•

In het document werd gesproken over ambities. Omdat in 2021 de NVLF-ambities zijn geformuleerd
en deze anders zijn dan de ambities van de kwaliteitscyclus is in het huidige document gekozen voor
de term ‘speerpunten’. De verplichting om deze speerpunten uit te voeren als onderdeel van de
kwaliteitscyclus blijft.
Eén van de speerpunten was het verzamelen van praktijkdata door aansluiting bij NIVEL
zorgregistratie. Omdat de aansluiting bij NIVEL een middel is, maar geen opzichzelfstaand doel
(analyseren van praktijkdata is het doel) is de verplichting om aan te sluiting bij NIVEL zorgregistratie
vervallen.
Naar aanleiding van een casus die zich heeft voorgedaan in 2021 is op pagina 17 punt 2 ‘overname
van een praktijk zonder geldig certificaat kwaliteitscyclus door een praktijk met geldig certificaat
kwaliteitscyclus’ toegevoegd.

Criteria kwaliteitstoets
Door een werkgroep bestaande uit leden van de NVLF en een afvaardiging namens de auditbureaus zijn alle
criteria van de kwaliteitstoets opnieuw gewogen. De wijzingen worden hieronder per onderdeel beschreven:
Deel 1: Methodisch Logopedisch Handelen
Er is kritisch gekeken welke items en welke informatie vastgelegd dient te worden om te laten zien dat
Methodisch Logopedisch Handelen is toegepast. Items die hier niet direct aan bijdragen zijn vervallen als
onderdeel van de kwaliteitstoets. Dit betekent niet dat je het, als onderdeel van het volgen van de
procesmatige richtlijnen, niet meer hoeft te doen of vast te leggen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
1.1

Zijn de relevante gegevens aanwezig in het dossier?

Beperken tot geboortedatum en geslacht

1.2

Is de toestemming die gevraagd is aan de patiënt voor
overleg met derden vastgelegd? (ga verder naar 1.8)
Zijn de relevante gegevens aanwezig in het dossier?

Vervalt

Is de toestemming van de patiënt voor overleg met de
arts vastgelegd?
Is vastgelegd dat het behandelplan besproken is met de
patiënt dan wel dat de patiënt akkoord is*?
Is een jaarlijkse rapportage* aan de verwijzer /
behandelend arts geschreven bij behandelingen die
langer dan 12 maanden duren?

Vervalt

1.3
DTL
1.5
DTL
1.10
1.14

Beperken tot geboortedatum en geslacht

Vervalt
Vervalt

Let op! De verplichting om bovenstaande uit te voeren danwel vast te leggen is niet komen te vervallen. De
procesmatige richtlijnen dossiervorming en verslaggeving blijven ongewijzigd van kracht. Het is enkel
vervallen of gewijzigd als toetsbaar criterium van de kwaliteitstoets.
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Deel 2: NVLF-richtlijnen
De monodisciplinaire richtlijnen worden niet meer per aanbeveling getoetst. Uitgangspunt is om in dialoog
met de auditor (eventueel ondersteund door vastgelegde informatie in het dossier) vast te stellen of de
conform de richtlijnen wordt gewerkt.
Deel 3: Organisatie van de Praktijk
In de huidige tijd waarin het tekort aan logopedisten oploopt en de lengte van de wachtlijsten toeneemt, is het
niet altijd haalbaar om de continuiteit van zorg te waarborgen. Daarom is criterium 3.5 opnieuw geformuleerd.
Het is nu een inspanningsverplichting (laten zien dat je actie hebt ondernomen) in plaats van een harde eis
(laat zien dat het geregeld is).
3.5

Kan de praktijk aantonen dat de
continuïteit van de logopedische
zorg is gewaarborgd?

Kan de praktijk aantonen welke acties zijn
ondernomen om continuïteit van logopedische zorg
te waarborgen?

Zelfcheck kwaliteitstoets
De zelfcheck kwaliteitstoets, met ingebouwde rekentool, wordt niet meer bijgewerkt. Uit evaluatie blijkt dat
het document niet tot nauwelijks wordt gebruikt door de leden.

Zelfevaluatie
De vragen uit de zelfevaluatie zijn ongewijzigd. Naar aanleiding van de evaluatie is de lay-out van het
document wel aangepast, om het prettiger werkbaar te maken. De zelfevaluatie is opgesplitst in twee aparte
documenten. Eén document met de zelfevaluatie door voorafgaand aan de visitatie kan worden ingevuld. Eén
document waarin de doelen, acties, tijdspad en evaluatiemomenten worden vastgelegd.
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