Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
DTL-onderzoek
Logopedie is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u niet meer verplicht een machtiging van
de huisarts nodig heeft om een afspraak met de logopedist te maken. Als u geen verwijsbrief
van de huisarts heeft, zal de logopedist tijdens het eerste contact een korte vragenlijst
afnemen om te bepalen of uw hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Er wordt dan nog geen
diagnose gesteld. Het DTL-onderzoek bestaat uit een vragenlijst met algemene vragen over
uw gezondheid en over uw klacht.
Als er geen bijzonderheden uit het DTL-onderzoek naar voren komen zal de logopedist
overgaan op een gericht onderzoek van uw klacht. Daarna licht de logopedist de huisarts in
over het DTL-onderzoek en de logopedische onderzoeksresultaten.
Bij twijfel naar aanleiding van het DTL-onderzoek is zorgvuldigheid geboden en wordt u
doorgestuurd naar de huisarts. De huisarts coördineert de zorg rondom een patiënt en kan
het beste inschatten welke hulp gewenst is. Er kan immers sprake zijn van ziekten en
aandoeningen die buiten de kennis van de logopedist vallen. Als de huisarts u tóch
logopedische behandeling adviseert kunt u met een verwijsbrief alsnog de behandeling
starten.
Vergoeding van het DTL-onderzoek
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL-onderzoek. Sommige zorgverzekeraars
vergoeden slechts een gedeelte van de kosten. In dat geval is het verstandig een verwijsbrief
bij de huisarts te halen voor u een afspraak maakt bij de logopedist. In onderstaand
overzicht kunt u zien welke zorgverzekeraars een DTL-onderzoek (beperkt) vergoeden:
Wel vergoeding van het DTL- Geen vergoeding van het
onderzoek.
DTL-onderzoek.

Beperkte vergoeding van het
DTL-onderzoek. Graag een
verwijsbrief aanvragen bij uw
huisarts.
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