Checklist voor directe toegang tot logopedie – kinderen tot 12 jaar.
Wanneer u één of meerdere vragen met “ja” kunt beantwoorden, adviseren we u eerst
naar uw huisarts te gaan voor een verwijzing.
1. Is er sprake van twee of meer afzonderlijke gezondheidsklachten/hulpvragen op
logopedisch gebied ? (dus klachten die niet met elkaar te maken hebben)
2. Is er sprake van (één van) onderstaande klachten, waarvoor het kind (nog) niet naar
een arts is geweest:
 Pijn in de mond, keel of oor/oren ?
 Gewichtsverlies (zonder dat dit de bedoeling was)?
 Ademhalingsproblemen (bijvoorbeeld benauwdheid, hoesten, adem te kort)
 Problemen op neurologisch gebied: dit kunnen zijn
- Problemen met de zintuigen (zien, horen, voelen, reuk, smaak)
- Problemen met bewegen of krachtsverlies (lopen, vastpakken, bewegen van
o.a. de gezichtsspieren)
 Problemen met de geestelijke gezondheid (emotionele of gedragsproblemen) of
sociale problemen (bijv. stress op school of in het gezin).
 Heeft uw kind kortgeleden een ongeval meegemaakt, zoals bijv. een val of
ongeluk ?
 Ontwikkelt uw kind zich naar uw mening afwijkend of te langzaam?
 Heeft u het vermoeden dat uw kind slechter hoort ?
3. Op het gebied van eten en drinken:
 Zijn er slikproblemen ?
4. Op het gebied van spraak en taal:
 Merkt u of uw omgeving dat het kind problemen heeft met onthouden, terwijl dat
eerder geen probleem was?
 Is uw kind 7 jaar of ouder en is hij/zij onverwachts gaan stotteren ?
 Zijn er afwijkingen te zien aan de lippen, kaak en/of het gehemelte ?
 Is er sprake van (één van) onderstaande klachten, waarvoor u (nog) niet met uw
kind naar een arts bent geweest:
- Problemen met het gevoel of het bewegen van de spieren in het gezicht ?
- Problemen met het gevoel of de spierkracht in mond en/of de keel ?
- Problemen met de doorgankelijkheid van de neus, of de mond en/of de keel ?
- Afwijkingen aan het gebit die de spraak beïnvloeden.
5. Op het gebied van de stem:
 Is uw kind langer dan 3 weken hees en bent u hiervoor niet met uw kind naar
een arts geweest ?
- Zo ja, heeft uw kind last van veranderingen in de hormoonhuishouding ?
(denk hierbij bijvoorbeeld aan: schildklierproblemen, andere
stofwisselingsproblemen).
- Zo ja, zijn er problemen met de doorgankelijkheid van de neus, of de mond
en/of de keel ?
- Zo ja, heeft uw kind last van oprispingen en/of brandend maagzuur ?

