
Bijlage Logopedisten 

Inkomende Informatiestromen 

In deze paragraaf worden de inkomende informatiestromen van logopedisten beschreven 
die in de inventarisatie zijn benoemd. We bekijken in deze paragraaf per afzender welke 
gebruik van welke middelen overeenstemt met het handboek, en welke niet. Deze laatste 
zijn in de tabellen in rood aangegeven. 

Audioloog 

Informatiestromen afkomstig van de audioloog worden verstuurd via ZorgMail. Dat is 
conform de basisafspraken in het handboek. Deze informatie dient niet langer via papier, 

post of email te worden verstuurd.  
Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch of mondeling worden overgedragen, 
maar die informatie moet daarna alsnog via ZorgMail worden verstuurd zodat het dossier 
van de logopedist volledig is. 
 

Tabel 1: Inkomende informatiestromen vanuit de audioloog 

Van Via Naar Inhoud 

Audioloog Papier Logopedist nvt 

Audioloog Post Logopedist testuitslagen 

Audioloog eMail Logopedist nvt 

Audioloog ZorgMail Logopedist nvt 

CJG 

Het CJG valt strikt genomen buiten de scope van dit project. Bij de uitgaande 
informatiestromen zien we dat het mogelijk is om informatie naar het CJG te sturen via 
ZorgMail. Het is dus aannemelijk dat het CJG beschikt over de mogelijkheid om ZorgMail te 
versturen. Uiteraard kan informatie altijd telefonisch of mondeling worden overgedragen, 
maar die informatie moet daarna via ZorgMail worden verstuurd zodat het dossier van de 
logopedist volledig is. 

Tabel 2: Inkomende informatiestromen vanuit het CJG 

Van Via Naar Inhoud 

CJG Papier Logopedist verwijzing 

Huisarts 

Huisartsen beschikken over ZorgMail en maken hier ook al gebruik van. Dat is conform de 
basisafspraken in het handboek. Deze informatie dient niet langer via papier, post of email 
te worden verstuurd.  De informatie die door de huisarts naar de logopedisten wordt 
gestuurd moet dan ook via ZorgMail verlopen. De logopedisten die nog niet zijn aangesloten 
moeten zich op ZorgMail aansluiten. Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch 
of mondeling worden overgedragen, maar die informatie moet daarna alsnog via ZorgMail 

worden verstuurd zodat het dossier van de logopedist volledig is. 
 



Tabel 3: Inkomende informatiestromen vanuit de huisarts 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts Papier Logopedist verwijzing, testuitslagen 

Huisarts Post Logopedist verwijzing, testuitslagen 

Huisarts eMail Logopedist verwijzing, testuitslagen 

Huisarts ZorgMail Logopedist verwijzing, testuitslagen 

MDO 
Tijdens MDO wordt casuïstiek mondeling besproken tussen zorgverleners. Iedere 
zorgverlener die deelneemt aan het multidisciplinair overleg is zelf verantwoordelijk voor de 
registratie van de uitkomst van het MDO in het eigen informatiesysteem, zodat het dossier 
volledig is. Voor het MDO belangrijke informatie dient voorafgaand aan het MDO via 
Zorgmail uitgewisseld te worden 

Tabel 4: Inkomende informatiestromen vanuit het MDO 

Van Via Naar Inhoud 

MDO Mondeling Logopedist ? 

Patiënt 

De patiënt is geen ketenpartner in de context van dit document. De patiënt mag dan ook zelf 
weten hoe hij de informatie verstuurd. Met name bij uitgaande informatiestromen moeten 
vanuit de context van dit project de juiste maatregelen zijn getroffen. In deze 

informatiestromen wordt gebruik gemaakt van een portaal. Indien dat portaal voldoende is 
beveiligd verdient het aanbeveling het gebruik hiervan onder patiënten te stimuleren. 

Tabel 5: Inkomende informatiestromen vanuit de patiënt 

Van Via Naar Inhoud 

Patiënt Whatsapp Logopedist afspraken maken, wijzigen 

Patiënt SMS Logopedist afspraken maken, wijzigen 

Patiënt eMail Logopedist afspraken maken, wijzigen 

Patiënt Telefoon Logopedist afspraken maken, wijzigen 

Patiënt Portaal Logopedist nvt 

Tandarts 

De tandarts valt strikt genomen buiten de scope van dit project. Gezien de afspraken uit het 
handboek valt het te overwegen om tandartsen te stimuleren voor het verzenden van 

informatie gebruik te maken van Zorgmail. Overdacht van informatie via papier dient 
vermeden te worden. Uiteraard kan informatie altijd telefonisch of mondeling worden 
overgedragen, maar die informatie moet daarna via ZorgMail worden verstuurd zodat het 
dossier van de logopedist volledig is. 

Tabel 6: Inkomende informatiestromen vanuit de tandarts 

Van Via Naar Inhoud 

Tandarts Papier Logopedist verwijzing 

Verzekeraar 
Bij de informatiestroom vanuit de verzekeraar wordt gebruik gemaakt van een portaal. Dit 
portaal is voldoende beveiligd. 



Tabel 7: Inkomende informatiestromen vanuit de verzekeraar 

Van Via Naar Inhoud 

Verzekeraar Vecozo Logopedist declaratie 

Ziekenhuis 

Het ziekenhuis maakt gebruik van post en fax om informatie aan de logopedist over te 
dragen. Dit gaat om informatiestromen die ook met Edifact berichten via ZorgMail gestuurd 
kunnen worden. Het ziekenhuis moet zich aansluiten op ZorgMail en zorgen dat deze 
berichten via Edifact verstuurd kunnen worden om aan de basisafspraken invulling te geven. 

Tabel 8: Inkomende informatiestromen vanuit het ziekenhuis 

Van Via Naar Inhoud 

Ziekenhuis Papier Logopedist verwijzing, testuitslagen 

Ziekenhuis Post Logopedist verwijzing, testuitslagen 

Ziekenhuis eMail Logopedist verwijzing, testuitslagen 

Ziekenhuis ZorgMail Logopedist verwijzing, testuitslagen 

Uitgaande informatiestromen 
In deze paragraaf worden de uitgaande informatiestromen van de logopedisten beschreven 
die in de inventarisatie zijn benoemd. We bekijken in deze paragraaf per ontvanger welke 
gebruik van welke middelen overeenstemt met het handboek, en welke niet. Deze laatste 
zijn in de tabellen in rood aangegeven. 

Arboarts 

De Arboarts valt strikt genomen buiten de scope van dit project. Gezien de afspraken uit het 
handboek valt het te overwegen om Arboartsen te stimuleren voor het ontvangen van 
informatie gebruik te maken van Zorgmail. Overdacht van informatie via papier dient 
vermeden te worden. Uiteraard kan informatie altijd telefonisch of mondeling worden 
overgedragen, maar die informatie moet daarna via ZorgMail worden verstuurd zodat het 
dossier van de arboarts volledig is. 

Tabel 9: Uitgaande informatiestromen richting de arboarts 

Van Via Naar Inhoud 

Logopedist Post Arboarts begin/tussen/eindverslagen 

Diëtist 

Informatiestromen richting de diëtist worden verstuurd via ZorgMail. Dat is conform de 
basisafspraken in het handboek. Deze informatie dient niet langer via email te worden 
verstuurd. Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch of mondeling worden 
overgedragen, maar die informatie moet daarna alsnog via ZorgMail worden verstuurd zodat 
het dossier van de diëtist volledig is. 

Tabel 10: Uitgaande informatiestromen richting de diëtist 

Van Via Naar Inhoud 

Logopedist Telefoon Diëtist nvt 

Logopedist Mondeling Diëtist nvt 

Logopedist e-Mail Diëtist nvt 

Logopedist ZorgMail Diëtist nvt 



Fysiotherapeut 
Informatie richting fysiotherapeuten wordt mbv papier overgedragen. Dat is niet conform 
het handboek. Fysiotherapeuten hebben de beschikking over Zorgmail. De uitgaande 
informatiestroom richting fysiotherapeuten dient via Zorgmail plaats te vinden. Uiteraard 
kan informatie altijd telefonisch of mondeling worden overgedragen, maar die informatie 
moet daarna via ZorgMail worden verstuurd zodat het dossier van de fysiotherapeut volledig 
is. 

Tabel 11: Uitgaande informatiestromen richting de fysiotherapeut 

Van Via Naar Inhoud 

Logopedist Papier Fysiotherapeut begin/tussen/eindverslagen 

Huisarts 

Huisartsen beschikken over ZorgMail en maken hier ook al gebruik van. De informatie die 
door de diëtist naar de huisartsen wordt gestuurd moet dan ook via ZorgMail verlopen.  
Uiteraard kan informatie altijd telefonisch of mondeling worden overgedragen, maar die 
informatie moet daarna via ZorgMail worden verstuurd zodat het dossier van de 
huisartsvolledig is. 

Tabel 12: Uitgaande informatiestromen richting de huisarts 
Van Via Naar Inhoud 

Logopedist Post Huisarts begin/tussen/eindverslagen 

Logopedist Telefoon Huisarts vragen medische gegevens 

Logopedist ZorgMail Huisarts nvt 

School 
School valt strikt genomen buiten de scope van dit project. Gezien de afspraken uit het 
handboek valt het te overwegen om scholen te stimuleren voor het ontvangen van 
informatie gebruik te maken van Zorgmail. Informatieoverdracht via e-mail dient vermeden 
te worden.   

Tabel 13: Uitgaande informatiestromen richting school 

Van Via Naar Inhoud 

Logopedist e-Mail Leerkracht begin/tussen/eindverslagen 

Logopedist 
Voor de onderlinge overdracht tussen logopedisten wordt gebruik gemaakt van Zorgmail. 
Dat is conform de basisafspraken in het handboek. Deze informatie dient niet langer via 
papier, post of email te worden verstuurd.  Uiteraard kan aanvullende informatie altijd 
telefonisch of mondeling worden overgedragen, maar die informatie moet daarna alsnog via 
ZorgMail worden verstuurd zodat het dossier van de ontvangende logopedist volledig is. 

Tabel 14: Uitgaande informatiestromen richting logopedist 

Van Via Naar Inhoud 

Logopedist ZorgMail Logopedist nvt 

Logopedist Post Logopedist begin/tussen/eindverslagen igv overdrachtnvt 

Logopedist Papier Logopedist begin/tussen/eindverslagen igv overdrachtnvt 

Logopedist e-Mail Logopedist begin/tussen/eindverslagen igv overdrachtnvt 



Patiënt 

De patiënt is geen ketenpartner in de context van dit document. Met name bij uitgaande 
informatiestromen moeten vanuit de context van dit project de juiste maatregelen zijn 
getroffen. In deze informatiestromen kan gebruik gemaakt van een portaal. Indien dat 
portaal voldoende is beveiligd verdient het aanbeveling het gebruik hiervan onder patiënten 
te stimuleren. 

Tabel 15: Uitgaande informatiestromen richting de patiënt 

Van Via Naar Inhoud 

Logopedist Papier Patient begin/tussen/eindverslagen 

Psycholoog 
Psychologen beschikken over Zorgmail. Voor de uitgaande informatiestroom dien gebruik 
gemaakt te worden van Zorgmail. Deze informatie dient niet via e-mail verstuurd te worden. 
Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch of mondeling worden overgedragen, 
maar die informatie moet daarna alsnog via ZorgMail worden verstuurd zodat het dossier 
van de psycholoog volledig is. 

Tabel 16: Uitgaande informatiestromen richting de psycholoog 

Van Via Naar Inhoud 

Logopedist e-Mail Psycholoog begin/tussen/eindverslagen 

Verzekeraar 
Bij de informatiestroom richting de verzekeraar wordt gebruik gemaakt van een portaal. Dit 
portaal is voldoende beveiligd. Het is aan te bevelen deze stroom via dat portaal te laten 
verlopen. Post dient voor deze informatiestroom niet langer te worden gebruikt. 
Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch of mondeling worden overgedragen, 
maar die informatie moet daarna alsnog via het portaal worden verstuurd zodat het dossier 
van de verzekeraar volledig is. 

Tabel 17: Uitgaande informatiestromen richting verzekeraar 

Van Via Naar Inhoud 

Logopedist Post Verzekeraar begin/tussen/eindverslagen 

Logopedist Telefoon Verzekeraar 
 

Ziekenhuis 
Voor uitgaande informatie richting ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van post. Conform de 
basisafspraken dient hier Zorgmail voor gebruikt te worden. Het ziekenhuis moet zich 
aansluiten op ZorgMail en zorgen dat deze berichten via Edifact ontvangen  kunnen worden 
om aan de basisafspraken invulling te geven.  Uiteraard kan aanvullende informatie altijd 
telefonisch of mondeling worden overgedragen, maar die informatie moet daarna alsnog via 
ZorgMail worden verstuurd zodat het dossier van de ontvangende behandelaar in het 
ziekenhuis volledig is. 

Tabel 18: Uitgaande informatiestromen richting ziekenhuis 

Van Via Naar Inhoud 

Logopedist Post Ziekenhuis begin/tussen/eindverslagen 

 


