
A D V I E S P U N T
LO G O P E D I E

Voor wie is logopedie 
geschikt
De logopedist kan kinderen en 
volwassenen met een beperking 
ondersteunen, die een hulpvraag 
hebben binnen het logopedische 
vakgebied. Ook ouders, begeleiders 
en andere betrokkenen kunnen voor 
advies bij de logopedist terecht.

Op welke vragen kan logo-
pedie een antwoord zijn
De logopedist kan hulpvragen binnen 
de volgende gebieden behandelen.
• Totale communicatie of onder-
 steunende communicatie
 Bijvoorbeeld onderzoek en advies
 over ondersteunende  
 communicatiemiddelen;  
 aanvragen van een spraakcomputer.
• Taal en spraak
 Bijvoorbeeld diagnostiek  
	 betreffende	de	taalontwikkeling	en
 spraakontwikkeling; stimuleren
 van de taal- en spraakontwikkeling;
 training van de articulatie;  
 uitbreiding van de woordenschat  
 of zinslengte.

• Afwijkende mondgewoonten
 Bijvoorbeeld aanleren van de  
 juiste ademing door de neus met 
 gesloten mond.
• Gehoor
 Diagnostiek of gehoortraining bij
 vermoedens van slechthorendheid 
 of na hoortoestelaanpassing.
• Stem
 Aanleren juist stemgebruik  
 bijvoorbeeld bij heesheid, te hard
 praten of te zacht praten.
• Niet-vloeiend spreken (stotteren)
 Diagnostiek naar de oorzaak en
 behandeling om de problematiek
 zo mogelijk te verminderen.
• Eten/drinken
 Diagnostiek en advies of  
 behandeling bijvoorbeeld bij  
 verslikken; hulp als de ontwikkeling  
 van het eten en drinken afwijkt  
 van de normale ontwikkeling.

Hoe verloopt de logopedie
Na een aanvraag gaat de logopedist 
eerst in gesprek om de hulpvraag 
verder te verduidelijken (een 
intakegesprek). Hierna volgt 
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een observatie. Misschien is één 
observatie voldoende misschien 
zijn er meerdere observaties nodig. 
Daarna zal de logopedist bepalen 
welke ondersteuning nodig is. Zij 
kan bijvoorbeeld adviezen geven 
of kan een behandeling starten. 
Ook kan zij doorverwijzen naar 
andere disciplines of instanties. 
De logopedist werkt binnen Ons 
Tweede Thuis nauw samen met de 
andere (paramedische) disciplines 
en buiten Ons Tweede Thuis 
met diverse ziekenhuizen, MEE, 
revalidatiecentra, etc.

Aanmelding en financiering
De aanmelding verloopt via het 
Adviespunt via een aanvraag-
formulier. Vervolgens vindt er 
een intake plaats. Er zijn diverse 
manieren waarop therapie 
gefinancierd	kan	worden,	voor	
informatie kunt u terecht bij het 
secretariaat van het Adviespunt, 
adviespunt@onstweedethuis.nl of 
tel. 020 4061030.

Wat is logopedie
Een logopedist houdt zich bezig met communicatie en alles in en rondom het mondgebied. Een pre-logopedist 
kijkt	specifiek	naar	alles	wat	met	veilig	slikken	te	maken	heeft.	


