Contact maken doe je via taal. Daarmee deel je met anderen informatie.
Gedachten ontstaan in de hersenen. Met taal breng je die gedachten
onder woorden. Zonder kennis van de taal kun je niet goed met anderen
communiceren.

Taal

Bij spraak gebruik je de spieren van je lippen en de tong. Deze bepalen de
klank van letters en woorden. Elke letter heeft zijn eigen klank. Kinderen leren
de klanken door ze na te doen.

Spraak

Om geluid te maken gebruik je je stem. Klankkleur, luidheid en toonhoogte
brengen je bedoeling of gevoel over op de ander. Woorden kunnen een
andere betekenis krijgen door de manier waarop je ze uitspreekt.

Gehoor is nodig bij de communicatie. Spreken en luisteren horen bij elkaar als
je een gesprek voert. Hoe je hoort, beïnvloedt de manier van reageren. Als je
iets niet goed hebt verstaan, vraag je om te herhalen.

Jonge kinderen hebben soms problemen met zuigen of kauwen en slikken. Dit
kan het gevolg zijn van sondevoeding. De functie van de mond moet zich dan
ontwikkelen en herstellen. Ook ouderen kunnen problemen met het slikken
krijgen. Bijvoorbeeld door een beroerte of de ziekte van Alzheimer.

De logopedist is deskundig op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor, en
slikken. Vraag advies als er problemen of klachten zijn die te maken hebben
met communiceren.

Stem
Gehoor
Slikken

Logopedist

Meer informatie vindt u op www.directnaardelogopedist.nl

Contact
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Postbus 75
3440 AB Woerden
logopedie@nvlf.nl
www.logopedie.nl

Zonder verwijzing
naar de logopedist
Vanaf 1 augustus 2011 heeft u geen
verwijzing meer nodig van uw huisarts voor
logopedie. Dan is de logopedie namelijk direct
toegankelijk. Wat dit voor u betekent staat in
deze folder uitgelegd.

Zonder verwijzing
naar de logopedist
Afspreken zonder verwijsbrief

Is de logopedist opgeleid voor DTL?

Per 1 augustus 2011 kunt u zelf direct een afspraak maken met een logopedist.
Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit besloten om de toegang tot
logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid
Logopedie (DTL).

Als een logopedist zonder verwijzing werkt heeft hij/zij hiervoor scholing
gevolgd. Hier is geleerd om de DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of
een logopedische behandeling nodig is.

Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts
alsnog om een verwijsbrief vragen.
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Wie betaalt de DTL-screening?
Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg
uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

Wordt de huisarts geïnformeerd?

Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een
DTL-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste
adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem!
Het hangt van meer factoren af of een behandeling gestart kan worden.
Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of
ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie.
Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts
te gaan.

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft
dit niet te willen.

Meer weten
Voor informatie over logopedische stoornissen en directe toegankelijkheid:
www.directnaardelogopedist.nl.
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