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Logopedie? Dat is echt wel meer
dan spraakles
Iedereen leert in zijn kinderjaren praten,
of beter gezegd, leert communiceren.
Spelenderwijs ontwikkelt een kind
mogelijkheden om wensen kenbaar te
maken en informatie uit te wisselen met
de omgeving. Praten is één manier om
te communiceren. Oogcontact, mimiek,
lichaamstaal, aanwijzen, gebaren, lezen
en schrijven zijn andere manieren om te
uiten. Al in de baarmoeder ontwikkelen de
zintuigen en motoriek zich, waardoor het
proces van drinken, eten en de communicatie op gang komt. Soms gaat dat niet
vanzelf.

Taalontwikkeling gaat niet
altijd vanzelfsprekend
Bij een kind hoeft de ontwikkeling van de
spraak en taal niet vanzelf te gaan. Zo kan
een kind onverstaanbaar praten (articulatiestoornis), spreekt het kind in te korte
zinnen of heeft een kleine woordenschat

Wat je van ons mag
verwachten

(taalontwikkelingsstoornis). Er kunnen
ook problemen ontstaan in de mondmotoriek, afwijkend slikken, kwijlen, lispelen
of slissen. Dit kan van invloed zijn op de
ontwikkeling van de kaak en het gebit.

De behandeling bestaat uit het begeleiden
en adviseren bij problemen met eten en
drinken, de spraak- en taalontwikkeling, het
gehoor of de luistervaardigheden, vloeiendheid van spreken, de stem en met problemen in de mond motorische- en sensorische
vaardigheden en afwijkend mondgedrag.

“Een behandeling op het
niveau van het kind staat bij
ons hoog in het vaandel”

Binnen de praktijk wacht een enthousiast
team dat aandacht heeft voor elk kind dat
binnenkomt. Rekening houdend met allerlei
factoren wordt door de logopedist heel creatief in stapjes aan een of meerdere doelen
gewerkt. De behandelingen zijn leuk; de

Ook de vloeiendheid van het spreken kan
verstoord zijn, hiervan is stotteren een
voorbeeld. Heesheid of een schorre stem
kunnen aanwijzingen zijn voor verkeerd
stemgebruik van het kind.
Zijn de bovenstaande signalen herkenbaar?
Dan is het goed om met onze logopedisten
contact op te nemen, zodat we samen met
u kunnen kijken of behandeling nodig is en
we met kind uw aan de slag kunnen.

(leef)wereld van het kind staat centraal! Er
wordt aangesloten bij het thema op school,
het seizoen of iets anders dat op moment
speelt. Hierdoor laten de kinderen ook een
goede inzet zien en die belonen we. Kinderen ontwikkelen zich beter in een warme,
kindvriendelijke, veilige omgeving waar
professionele begeleiding kan plaatsvinden.
Dat is helemaal de sfeer in onze praktijk.
Wij bekijken kinderen in totaliteit en staan
open voor samenwerking met andere disciplines. Omdat geen enkel kind hetzelfde is
leveren wij maatwerk en gaan wij voor elk
kind voor het beste resultaat.
Kom het zelf ervaren in een van onze vestigingen.

Enkele voorbeelden van de problemen waarmee kinderen bij
ons komen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertraagde spraakontwikkeling
Slissen en lispelen
Afwijkende mondgewoonten (OMFT)
Afwijkend slikken
Nasaliteitsstoornissen
Verbale ontwikkeling dyspraxie
Vertraagde taalontwikkeling
Taalontwikkeling stoornissen (TOS)

•
•
•
•
•

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Stemstoonissen bij kinderen
Vloeiendheids stoornissen
Tweede taalverwerving
Problemen rond schisis (lip, kaak,
gehemeltespleet)
• Eet en drink problematiek bij hele jonge
kinderen (preverbale logopedie)

Leeftijd
Wij behandelen kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Vergoeding
Logopedie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket.
Vaak vragen wij om een verwijzing omdat de zorgverzekeraars daarom vragen.

