
Om zonder machtiging naar de logopedist te kunnen moeten alle vragen van deze lijst worden beantwoord.  
 
Naam:  
Geboortedatum:  
komt naar de logopedie omdat:_______________________________________________(graag invullen) 
 

Algemeen  Ja  Nee 

1 Heeft  meer dan één klacht op logopedisch gebied?    

2 Heeft  pijn in mond, keel of oor waarvoor u niet bij de huisarts bent geweest?   

3 Is  onlangs zonder reden afgevallen en bent u hiervoor niet bij de huisarts geweest?   

4 Heeft  last van ademhalingsproblemen waarvoor u niet bij de huisarts bent geweest?   

5  Heeft  neurologische problemen waarvoor u niet bij de huisarts bent geweest?   

6 Heeft  problemen met contact maken met anderen thuis, op school, of op andere plaatsen, of is er sprake van andere 

sociaal emotionele problemen waarvoor u niet bij de huisarts bent geweest? 

  

7 Heeft  iets ingrijpends meegemaakt, een ongeluk gehad of is  flink gevallen waarvoor u niet bij de huisarts bent geweest?   

8 Heeft  een ontwikkelingsachterstand (b.v. motoriek, leerproblemen) waarvoor u niet bij de huisarts bent geweest?   

9 Heeft u het idee dat  minder goed hoort waardoor  problemen heeft met communiceren en bent u hiervoor niet bij de 

huisarts geweest? 

  

- Heeft  als zuigeling een gehoortest gehad?   

 

Eten en drinken Ja  Nee 

10 Heeft  eet-/drink- en/of slikproblemen? Verslikt  zich vaak of hoest  vaak tijdens het eten of drinken?    

 

Spraak/ taal Ja Nee  

11 Heeft  problemen met iets onthouden dat lang geleden of kort geleden gebeurd of gezegd is?   

12 Is  plotseling gaan stotteren na de leeftijd van 7 jaar?    

13 Heeft u het idee dat de spieren in het gezicht van  slapper zijn, en bent u hiervoor niet bij de huisarts geweest?   

14 Heeft  afwijkingen in het gebit, waarover niet is gesproken bij de tandarts of de orthodontist?   

15 Is er een verminderde doorgang van het neus/mond/keelgebied bij  waarvoor u niet bij de huisarts bent geweest?   

 

Stem  Ja Nee 

16 Is  meer dan 3 weken continu hees en bent u daarvoor niet bij de huisarts geweest?   

17  Heeft  een afwijking aan de stembanden waarvoor u niet bij de huisarts bent geweest?   

18 Heeft  hormonale stemproblemen (b.v. baard in de keel/medicijngebruik)?   

19 Heeft  last van reflux (maagzuur dat omhoog komt) waarvoor u niet bij de huisarts bent geweest?   

 
Van de intake voor de directe toegang logopedie wordt een verslag aan de huisarts geschreven. Wilt u tekenen voor het akkoord dat het 
verslag aan de huisarts wordt opgestuurd? 
 
Bent u de ouder/verzorger/anders (doorhalen wat niet van toepassing is)?   
 
Uw telefoonnummer:___________________________________  
 
Datum: {Behandelserie.EersteBehandeling}      Uw naam:    Handtekening: 
 

                        _______________________        ______________________ 

 



 
DTL lijst voor de logopedist.  
 
 
 

o Heeft Hij/zij de OAE test* als zuigeling gehad? Ja / Nee / ? O   g.b. 
 

Heeft de schoolarts het gehoor getest?   Ja / Nee / ? O   g.b. O te jong 
 
Moet volgens jou het gehoor getest worden?   Ja / Nee 
 
Visuele inspectie mond, zie je afwijkingen aan 
lippen -  kaak - gehemelte Ja / Nee  O   bekend bij arts 
Krachtsverlies (anders dan OMFT, bijv. verlammingen) Ja / Nee  O   bekend bij arts 
Heb je een idee van obstructie** neus/mond/keelgebied? Ja / Nee  O   bekend bij arts 
Is er sprake van een molaarklasse 2/3*** die beperkt?  Ja / Nee  O   bekend bij arts 
 
 
Heb je het gevoel dat er iets echt niet klopt?   Ja / Nee 
Zijn er vragen op de DTL lijst ouders met Ja beantwoord?  Ja / Nee 
Is dat een aanleiding dat de cliënt wordt verwezen naar de huisarts?   Ja / Nee, omdat: 
….. 
….. 
….. 
 
 
Logopedie kan wel / niet starten 
 
 
Datum:  
 
 
Logopedist: 
 
 
Handtekening:  
 
 
 

* OAE = Oto-akoestische Emissie (Tijdens de test horen kinderen korte geluidjes via speciale oordopjes. De reactie van het oor 

hierop wordt gemeten met speciale apparatuur. Het kind hoeft zelf niets te doen, behalve rustig blijven zitten en zo stil mogelijk zijn. Een OAE-
hoortest wordt uitgevoerd door het audiologisch centrum of de kno-arts, maar is ook onderdeel van de gehoorscreening op het 
consultatiebureau) 

** obstructie kan zijn: 
- verminderde luchtpassage door problemen met de slijmvliezen (allergieën en/of hyperreactiviteit 

(=Astma), 
- zwellingen, e.d.  
- een neus die beperkt of niet doorgankelijk is.  

 

*** Klasse 2 (mal)occlusie: retrusie van de onderkaak 

 

 
Klasse 3 (mal)occlusie: protrusie van de onderkaak 
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