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Deze bestelbon sturen aan: ledendrukwerk@drukkerijdegans.nl 

Torendruk - NVLF Ledendrukwerk

Touwslager 3 - 3861 SP  Nijkerk - Telefoon: 033 245 83 75

NVLF ledendrukwerk
bestelformulier

Handtekening

Lidnummer

Gegevens t.b.v. opdruk  Tekst gaarne typen of in blokletters (géén stempels) - vette tekst onderstrepen

Verzendadres
□ Volgens bedrukking

□ Afwijkend

Briefpapier □ met □ zonder bankgegevens

IBAN nr.

BIC nr.

KvK nr.
(verplicht op briefpapier)

Visitekaartjes □ met □ zonder privégegevens

Privé adres

Plaats

Praktijkdrukwerk
briefpapier A4 • op naam
declaratie A4 • op naam
decl. A4 met bet.vw. achterzijde • op naam
declaratie klein 20x21 cm • op naam
met vriendelijke groeten 20x21 cm • op naam
vervolgvel A4 • neutraal (logo)
dienstenveloppen 11x22 cm • neutraal
vensterenveloppen 11x22 cm • neutraal
visitekaartjes 5x8,5 cm • op naam
afsprakenkaarten 10,5x15 cm • op naam
betalingsvoorwaarden A4

250  500  1000
□ 54,45  □ 72,60 □ 116,15
□ 54,45 □ 72,60 □ 116,15
□ 66,55 □ 99,25 □ 169,40
□ 44,80 □ 61,70 □ 93,20
□ 44,80 □ 61,70 □ 93,20
□ 26,65 □ 53,25 □ 106,50
□ 33,90 □ 64,15 □ 128,25
□ 38,75 □ 73,80 □ 147,65
□ 48,40 □ 64,15 □ 96,80
□ 49,65 □ 65,35 □ 98,00
 ___ x 100 stuks à  □ 10,30

totaal  €

A4 notitieblok à 50 vel • op naam
A4 notitieblok à 50 vel • neutraal (logo)
A5 notitieblok à 50 vel • op naam
A5 notitieblok à 50 vel • neutraal (logo)
post-it blokje • neutraal (logo) 

□ 199,65 per 50 bloks (21x29,7 cm)  ...........x 50 bloks
□ 11,15 per 10 bloks (21x29,7 cm)  ...........x 10 bloks
□ 139,15 per 50 bloks (14,8x21 cm)  ...........x 50 bloks
□ 6,65 per 10 bloks (14,8x21 cm)  ...........x 10 bloks
□ 10,30 per 10 bloks (7x7,5 cm)   ...........x 10 bloks  

logopedistenembleem
brochure Ken je Stem
brochure Meertaligheid
brochure Taalontwikkeling bij baby's
poster Taalontwikkeling bij baby's
brochure Stem in Zicht
folder Zonder verwijzing naar de logopedist
folder Preverbale logopedie
folder Informatie over de behandeling*
folder Wat is logopedie? 
□ Nederlands □ Engels □ Arabisch □ Pools □ Turks

folder Logopedie voor kinderen van 4 tot 12 jaar
□ Nederlands □ Engels □ Arabisch □ Pools □ Turks

fld Logopedie helpt passend onderwijs te realiseren
flyer Problemen met taal en praten?
flyer Wat als je kind niet vanzelf leert praten?
flyer Moeite met kauwen of slikken?
flyer Wat als je baby problemen heeft met slikken?
flyer Help, mijn stem doet het niet goed!
flyer Problemen met taal en praten door slechte oren
flyer Wat als je kind wordt geboren met schisis?

□ 21,50 per stuk (niet-lid 50,00)  ................ stuk(s)
□ 16,50 per 50 stuks (niet-lid 33,00)  ........... x 50 stuks
□ 17,50 per 50 stuks (niet-lid 35,00)  ........... x 50 stuks
□ 10,25 per 50 stuks (niet-lid 20,50)  ........... x 50 stuks
□ 7,50 per 5 stuks (niet-lid 15,00)  ............. x 5 stuks
□ 20,25 per 50 stuks (niet-lid 40,50)  ........... x 50 stuks
□ 4,75 per 50 stuks (niet-lid 9,75)  ........... x 50 stuks
□ 12,50 per 50 stuks (niet-lid 25,00)  ........... x 50 stuks
□ 8,50 per 50 stuks (niet-lid 17,00)  ........... x 50 stuks

□ 5,00 per 5 stuks  □ 3,00 per 5 extra**  ............. x 5 stuks

□ 5,00 per 5 stuks  □ 3,00 per 5 extra**  ............. x 5 stuks
□ 5,00 per 5 stuks  □ 3,00 per 5 extra**  ............. x 5 stuks
□ 2,50 per 5 stuks  □ 1,50 per 5 extra**  ............. x 5 stuks
□ 2,50 per 5 stuks  □ 1,50 per 5 extra**  ............. x 5 stuks
□ 2,50 per 5 stuks  □ 1,50 per 5 extra**  ............. x 5 stuks
□ 2,50 per 5 stuks  □ 1,50 per 5 extra**  ............. x 5 stuks
□ 2,50 per 5 stuks  □ 1,50 per 5 extra**  ............. x 5 stuks
□ 2,50 per 5 stuks  □ 1,50 per 5 extra**  ............. x 5 stuks
□ 2,50 per 5 stuks  □ 1,50 per 5 extra**  ............. x 5 stuks
□  Pakketprijs 30,00 voor 5x5 folders en 7x5 flyers
□  Pakket meerprijs 15,00 voor 5x5 folders en 7x5 flyers

* (incl. 1 kaartje Kwaliteitscriteria)
** (mag ook 1 andere soort zijn)

Subtotaal €
Vaste orderkosten €

                                         Totaal €
7,50

  



 NAAM PRAKTIJK, STRAATNAAM 123, 1234 AB  PLAATSNAAM

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail
www.hieruwwebsite
NL00 BANK 0000 0000 00
KvK 00000000

. .

. .

Datum:

Betreft:

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

 NAAM PRAKTIJK, STRAATNAAM 123, 1234 AB  PLAATSNAAM

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail
www.hieruwwebsite
NL00 BANK 0000 0000 00
KvK 00000000

. .

. .

Declaratie

Nummer:

Datum:

Betalingsvoorwaarden gedeponeerd onder aktenummer 159/2000 bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000
Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

❏ ter informatie

❏ op verzoek van

❏ volgens afspraak

❏ ter ondertekening

❏ retour, met dank voor inzage

❏ n.a.v. uw brief/telefoontje d.d.

met vriendelijke groet,

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail
www.hieruwwebsite

 NAAM PRAKTIJK, STRAATNAAM 123, 1234 AB  PLAATSNAAM

. .

. .

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

AFSPRAKENKAART

Behandeling uitsluitend volgens afspraak.

Verzoeke bij verhindering tenminste 24 uur tevoren te berichten,
teneinde kosten voor besproken tijd te vermijden.

 NAAM PRAKTIJK
subkop
Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail

Datum Uur Datum Uur Datum Uur

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmailadres
www.hieruwwebsite

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmailadres
www.hieruwwebsite

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen 
voor honoraria, kosten, vergoedingen en leve-
ringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. 
behandeling of verrichting ten behoeve van de 
patiënt of cliënt, zijn terstond - zonder korting 
- opeisbaar.

2. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke 
niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afge-
zegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. 
Afzegging van een behande lingsaf spraak op 
maandag dient vrijdag voorafgaand aan de 
betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te 
zijn geschied, anders zal de afspraak in reke-
ning worden gebracht.

 Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet 
nagekomen afspraken, vastgelegd in de CTG 
bepalingen, worden gehanteerd. De nota hier-
voor zal worden gericht aan de patiënt/cliënt 
zelf.

3. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gede-
clareerde bedrag bezwaren maakt, moet de 
patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ont-
vangst van de rekening doen, zulks door een 
gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de 
declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als 
tussen partijen vaststaand en juist wordt aan-
gemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt 
de onder punt 4 genoemde termijn niet.

4. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige verte-
genwoordiger het verschuldigde bedrag niet 
binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft vol-
daan, is de patiënt of cliënt in gebreke en is de 
logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebre-
kestelling, invorderings maatregelen te treffen. 
Met invorderings maatregelen worden bedoeld 
die maatrege len welke de logopedist moet 
nemen, dan wel derden hiermee moet belas-
ten, om tot volledige betaling van de debiteur te 

komen. De kosten hiervan (de invorderingskos-
ten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. 
Onder invorderingskosten worden onder meer 
verstaan: de kosten van juridisch advies, advo-
caat, gerechtsdeurwaarder en incasso kosten.

5. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoor-
diger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de 
betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien 
de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoor-
diger de rekening rechtstreeks door de zorgver-
zekeraar aan de logopedist laat voldoen.

6. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is 
verleend tot bank- of giro incasso dan wel een 
getekende acceptgiro of betalingsopdracht is 
afgegeven aan de logope dist, dan wordt hiervan 
eerst of omstreeks de twintigste dag na datum 
van facture ring gebruik gemaakt.

7. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde 
termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een 
nadere aanzegging, tot vordering van de rente 
over de verschuldigde restant hoofdsom. De 
patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoor-
diger is de wettelijke rente verschuldigd.

8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedra-
gen gemoeide gerechtelijke en/of buitenge-
rechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op 
tenminste 15% van de gedeclareerde ter incas-
so gegeven hoofdsom met een minimum van

 € 25,- (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief 
belasting. Deze kosten komen te allen tijde voor 
rekening van de patiënt.

9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen 
zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de 
debiteur verschuldigd is de administratieve 
gegevens van de logopedist beslissend.

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

Betalingsvoorwaarden 

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000 
onder aktenummer 159/2000.

Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeen komst betreffen of hiermee 
verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter verbonden aan de arrondissements-
rechtbank waaronder de logopedist ressorteert. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort 
van een kantonrechter, is betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde 
rechter te Utrecht.

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail
www.hieruwwebsite
NL00 BANK 0000 0000 00
KvK 00000000
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 NAAM PRAKTIJK, STRAATNAAM 123, 1234 AB  PLAATSNAAM

Declaratie

Nummer:

Datum:

Betalingsvoorwaarden gedeponeerd onder aktenummer 159/2000 bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000
Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

Praktijk:
Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail

Privé:
Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00

NAAM PRAKTIJK
Naam klein

Drukwerkservice
Ten behoeve van leden van de Nederlandse Vereniging 

voor Logopedie en Foniatrie

*  Het aanbrengen van 
veranderingen in de standaard 
praktijkgegevens is in overleg 
beperkt mogelijk.

Declaratie
met indruk van uw praktijkgegevens*, 
eventueel met betalingsvoorwaarden 
op achterzijde, formaat A4 
(21x29,7 cm) in 2 kleurendruk op 80 
grams bankpostpapier.

Met vriendelijke groeten
met indruk van uw praktijk- 
gegevens*, formaat 21x20 cm
in 2 kleurendruk op 80 grams 
bankpostpapier.

Briefpapier
met indruk van uw praktijkgegevens*, 
formaat A4 (21x29,7 cm) in 
2 kleurendruk op 80 grams
bankpostpapier.

Vervolgvel
alleen verkrijgbaar in neutrale 
uitvoering (zonder vouw-
streepjes) zoals weergegeven! 
Formaat A4 (21x29,7 cm)  
in 2 kleurendruk op 80 grams 
bankpostpapier.

Betalingsvoorwaarden
alleen verkrijgbaar in neutrale
uitvoering zoals weergegeven!
formaat A4 (21x29,7 cm) in
2 kleurendruk op 80 grams
bankpostpapier.

Afsprakenkaartjes
met indruk van uw praktijk-
gegevens*, formaat 10,5x15 cm 
in 2 kleurendruk op 200 grams 
natuurkarton.

Enveloppen
alleen verkrijgbaar in neutrale uitvoering 
zoals weergegeven! Met venster of gesloten 
uitvoering, formaat 11x22 cm in 
2 kleurendruk.

Post-it blokje
alleen in neutrale uitvoering zoals 
weergegeven! Formaat 7x7,5 cm
in 2 kleurendruk.

A4 notitieblok
met indruk van uw praktijkgegevens*, 
formaat A4 (21x29,7 cm) in 2 kleurendruk 
op 80 grams bankpostpapier.

A5 notitieblok
met indruk van uw praktijkgegevens*,
formaat A5 (14,8x21 cm) in 2 kleurendruk 
op 80 grams bankpostpapier.

Visitekaartjes
met indruk van uw praktijkgegevens*, 
formaat 5x8,5 cm in 2 kleurendruk op 
300 grams natuurkarton.

Declaratie klein
als declaratie maar op
formaat 21x20 cm.

www.logopedie.nl 
Scan de QR-code en ontdek 

de mogelijkheden van logopedie.

Logopedie

Contactgegevens

Mooie perspectieven Goede begeleiding leidt tot mooie 
perspectieven. Voor kinderen gaat een 

nieuwe wereld open als ze taal onder 

de knie hebben. Ze kunnen dan goed 

deelnemen aan het onderwijs en zich 

redden op sociaal gebied. De waarde 

voor de rest van het leven is niet te 
overschatten: contacten aangaan, hulp 

kunnen vragen, uitleg kunnen geven, 

emoties delen… kortom: volwaardig 
kunnen functioneren in de samenleving. 

Mondeling en schriftelijk. De logopedist 

kan de route naar die nieuwe wereld 
wijzen en kinderen op weg helpen. 

Op tijd aandacht geven aan spraak-taalproblemen

helpt passend onderwijs  te realiseren
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TIJDENS DE BEHANDELING
U werkt professioneel en deskundig door:De juiste diagnose te stellenDe juiste prognose aan te geven en te 

bespreken
Te behandelen conform de professionele 

standaard
Vooruitgang te metenHet effect van de behandeling voor de 

patiënt inzichtelijk te makenBij de begeleiding rekening te houden 
met de beperkingen van de patiënt

Afwisseling in te bouwen

Kwaliteitscriteria vanuit 
patiëntenperspectief

Wat als je kind wordtgeboren met schisis?

Logopedie doetmeer dan je denkt!

NLVF_FLYER7_Schisis_NL_v3.indd   1
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Problemen met taal en praten
door slechthorendheid

Logopedie doetmeer dan je denkt!

NLVF_FLYER6_Slechthorendheid_NL_v3.indd   1
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Help, mijn stemdoet het niet goed!

Logopedie doetmeer dan je denkt!

NLVF_FLYER5–Stemproblemen_NL_v3.indd   1

NLVF_FLYER5–Stemproblemen_NL_v3.indd   1

13-07-2022   15:53
13-07-2022   15:53

Wat als je baby  problemen heeft met slikken?

Logopedie doetmeer dan je denkt!

NLVF_FLYER4_PreVerbaal_NL_v3.indd   1
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Moeite metkauwen of slikken?

Logopedie doetmeer dan je denkt!

NLVF_FLYER3_Slikproblemen_NL_v3.indd   1
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Wat als je kindniet vanzelf leert praten?

Logopedie doetmeer dan je denkt!

NLVF_FLYER2_TaalontwStoornis_NL_v3.indd   1
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www.logopedie.nl
QR kodunu tarayın ve konuşma 

terapisinin imkânlarını keşfedin.(Yalnızca Hollandaca!)

4 - 12 yaş aralığındaki çocuklar için 
konuşma terapisi  

İletişim detayları

• İşitme sorunlarıÇocuk işitme konusunda zorluk 
yaşamaktadır. Sonuç olarak okuma  
veya konuşma becerilerini normalden 

daha yavaş geliştirmektedir. Bazı 
durumlarda çocuk dudak okumayı veya 

işitme cihazı kullanmayı öğrenmesi 
gerekmektedir. Başka bir işitme 
problemi çocuk dinlemeye çalışırken 
ortamdaki gürültüden dolayı rahatsız 

olmasıdır. 

• Dinleme sorunlarıÇocuk duyduğu kelimeler, cümleler  
ve seslerle ilgili olarak ne yapacağını 
bilmez. Bu aynı zamanda okumayı 
öğrenmeyi daha da zorlaştırır.

• Diğer ağız alışkanlıklarıÇocuğun ağzı her zaman açıktır, salyası 

akar, başparmağını veya parmaklarını 

her zaman emer. Ya da çocuk yeme, 
içme, çiğneme ve yutma konusunda 
zorluk yaşamaktadır.

Konuşma terapistini nerede 
bulabilirim?Özel eğitim verilen ilkokul personeli 

arasında eğitim sürecini destekleyen 
konuşma terapistleri bulunmaktadır.  
Bu konuşma terapistleri çocuklara ve 

öğretmenlere eğitim verirler. 
Çoğunlukla okul tarafından istihdam 
edilirler. Okul, terapistlerin çalışmaları 

dolayısıyla eğitim bütçesinden ödeme 

yapar.

Normal ilkokullarda konuşma 
terapistleri öğrencinin tedavisine 
genellikle bir konuşma terapisi 
uygulaması yoluyla katılırlar.  
Bu konuşma terapistleri çocuklara 
eğitim verir, ancak öğretmenlere eğitim 

vermez ve çocuğun eğitim sürecine 
katılmazlar. Tüm masraflar genellikle 
sağlık sigortanızdan karşılanır.

Konuşma terapisinin her zaman okul 
üzerinden sunulması gibi bir zorunluluk 

yoktur. Konuşma terapisi uygulamasına 

doğrudan başvurabilirsiniz.  
Tüm masraflar genellikle sağlık 
sigortanızdan karşılanır.

Konuşma terapisti tavsiyelerde bulunur ve rehberlik eder!

NLVF_Fold.LogopedieVoor4-12Jaar_TR_v3.indd   1-3

NLVF_Fold.LogopedieVoor4-12Jaar_TR_v3.indd   1-3

13-07-2022   16:22
13-07-2022   16:22

www.logopedie.nlZeskanuj kod QR 

i odkryj możliwości terapii logopedycznej.(Tylko po holendersku!)

dla dzieci od 4 do 12 lat 

Logopedia 

Szczegóły kontaktu

• Inne nawyki jamy ustnejDziecko ma zawsze otwartą buzię,  
ślini się, cały czas ssie kciuk lub palce. 

Lub ma problemy z jedzeniem i piciem, 

żuciem i połykaniem.
Gdzie można znaleźć  logopedę?

W specjalnych szkołach podstawowych 

logopedzi udzielają wparcia w  
edukacji. Ci logopedzi pracują z 
dziećmi i nauczycielami. Często są oni 

zatrudniani przez szkołę. Zazwyczaj 
szkoła płaci za ich pracę z budżetu 
oświatowego.

W ogólnodostępnych szkołach 
podstawowych logopedzi często 
angażują się w leczenie ucznia poprzez 

praktykę logopedyczną. Ci logopedzi 

pracują z dziećmi, lecz nie udzielają 
wsparcia nauczycielom i edukacji. 
Ubezpieczenie zdrowotne często 
zwraca koszty.

Terapia logopedyczna nie zawsze  
musi odbywać się poprzez szkołę. 
Możesz także udać się bezpośrednio  

do gabinetu logopedycznego. 
Ubezpieczenie zdrowotne często 
zwraca koszty.

Logopeda doradza i prowadzi!
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أين ميكنني العثور عىل معالج نطق؟
سيكون يف املدارس االبتدائية لذوي االحتياجات الخاصة 
معالجني للنطق ضمن طاقم يدعم العملية التعليمية. 
يدرب معالجو النطق األطفال واملدرسني. يف كثري من 

يف املدارس االبتدائية العادية، يشارك معالجو النطق عادة عملهم من ميزانية التعليم.األحيان، توظفهم املدرسة. عادة ما تدفع املدرسة مقابل 
يف عالج التلميذ من خالل عيادة عالج النطق. يدرب 

معالجو النطق األطفال، ولكنهم ال يدربون املدرسني أو 
تكاليف من خالل تأمينكم الصحي.يشاركون يف عملية تعليم الطفل. عادة ما يتم تغطية أي 

ليس من الرضوري دامئًا توفري عالج النطق من خالل 
املدرسة. ميكنكم أيًضا التواصل مع عيادة عالج النطق 

مبارشة. عادة ما يتم تغطية أي تكاليف من خالل تأمينكم 
الصحي.

من سن 4 إىل 12 سنة عالج النطق لألطفال 

بيانات املتصل

www.logopedie.nl 

معالج النطق ينصح و يرشد.

)باللغة الهولندية فقط!(امسح الباركود واكتشف إمكانيات عالج النطق.
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www.logopedie.nl
Scan the QR code and discover 

the possibilities of speech therapy.(In Dutch only!)

for children from 4 to 12 years old 

Speech therapy 

Contact data

• Listening problemsThe child doesn’t know what to do with 

the words, sentences and sounds they 

are hearing. This will also make learning 

to read more difficult.
• Other mouth habitsThe child’s mouth is always open,  

they drool, suck their thumb or  
fingers all the time. Or, the child has 
difficulty eating and drinking,  
chewing, and swallowing.

Where can I find a speech  
therapist?

Special-needs primary schools will have 

speech therapists on staff who support 

the education process. These speech 

therapists coach children and teachers. 

Often, they are employed by the 
school. The school usually pays for their 

work from the education budget.In regular primary schools, speech 
therapists are usually involved in the 

pupil’s treatment through a speech 
therapy practice. These speech 
therapists will coach the children, but 

not the teachers or the child’s educati-

on process. Any costs will usually be 

covered by your health insurance.Speech therapy does not always have 

to be provided through school. You can 

also contact a speech therapy practice 

directly. Any costs will usually be 
covered by your health insurance.

The speech therapist advises and supports!
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www.logopedie.nl 
Scan de QR-code en ontdek 

de mogelijkheden van logopedie.

voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Logopedie

Contactgegevens

Waar vind je een logopedist?
Op scholen voor speciaal basisonder-

wijs ondersteunen logopedisten bij het 

onderwijs. Deze logopedisten begelei-

den kinderen en leerkrachten. Ze zijn 

vaak in dienst van de school. Meestal 

betaalt de school voor hun werk uit het 

budget voor onderwijs.
Op gewone basisscholen zijn de 
logopedisten vaak betrokken bij de 
behandelingen van de leerling via een 

logopediepraktijk. Deze logopedisten 

begeleiden kinderen, maar ze onder-
steunen niet de leerkrachten en het 
onderwijs. De zorgverzekering ver-
goedt vaak de kosten.

Logopedie hoeft niet altijd via school. 

Je kunt ook naar een logopediepraktijk. 

De zorgverzekering vergoedt vaak de 

kosten.

De logopedist adviseert en begeleidt!
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Problemen mettaal of spreken?

Logopedie doetmeer dan je denkt!
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www.logopedie.nl

QR kodunu tarayın ve olasılıkları keşfedin.(Yalnızca Hollandaca!)

nedir?nedir?

Konuşma terapisi

Konuşma terapisti sizinle 
birlikte sizin için önemli!

  Konuşma terapistinden    doğrudan randevu 
   almak mümkün müdür?

İletişim detayları

Bir konuşma terapistinden randevu almak sıklıkla bir sevk

yazısı gerektirir. Pratisyen veya uzman hekiminizden bu 

tür bir yazıyı hazırlamasını isteyiniz. Ardından randevuyu 

kendiniz alabilir ve yazıyı yanınızda götürebilirsiniz.

Birçok konuşma terapisti muayenehanesi, doğrudan randevu 

almanıza da izin verir, bu durumda bir sevk yazısı gerekli 

değildir. Konuşma terapisine ihtiyaç duyan kişi, öğrenmek 

için daha fazla bakıma ve rehberliğe ihtiyaç duyan bir 

çocuk mu? Bu durumda okul bir konuşma terapistini çağırabilir.

Bir bakımevinde yaşıyorsanız, konuşma terapisi örneğin 

doğrudan bakımevi vasıtasıyla ayarlanabilir.
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Co to jest
Co to jestLogopedia?

Logopeda udziela porad i wspiera Cię!

      Czy można tak po prostu umówić się na 
  wizytę u logopedy?

Szczegóły kontaktu

www.logopedie.nl
Zeskanuj kod QR i odkryj możliwości.(Tylko po holendersku!)

Do większości logopedów potrzebne jest skierowanie. 

Dlatego zapytaj swojego lekarza lub specjalistę, czy może 

wystawić takie skierowanie. Następnie osobiście umawiasz

się na wizytę u logopedy i zabierasz ze sobą skierowanie. 

Wiele gabinetów logopedycznych umożliwia również 

bezpośrednie umówienie się na wizytę, w tym przypadku 

skierowanie nie jest konieczne. Dotyczy to dziecka, które 

potrzebuje więcej opieki i wskazówek, aby się dobrze uczyć?

Wtedy szkoła może zwrócić się o pomoc do logopedy. 

Jeśli mieszkasz w domu opieki, możesz na przykład

skorzystać z terapii logopedycznej za pośrednictwem 

domu opieki.
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مباشر مع معالج النطق؟ هل من الممكن تحديد موعد

)باللغة الهولندية فقط!(امسح رمز االستجابة الرسيعة واكتشف االحتامالت

بيانات املتصل

)باللغة الهولندية فقط!(امسح رمز االستجابة الرسيعة واكتشف االحتامالت

www.logopedie.nl 

غالبًا ما يتطلب تحديد موعد مع معالج النطق رسالة تحويل. اسأل 

طبيبك العام أو متخصص إلعداد مثل هذه الرسالة. ميكنك بعد ذلك 

تحديد املوعد بنفسك وأخذ الرسالة معك. يتيح لك العديد من أخصائيي 

عالج النطق أيًضا بتحديد موعد مبارش، ويف هذه الحالة ال تكون رسالة 

التحويل رضورية. هل الشخص الذي يحتاج إىل عالج النطق هو طفل 

يحتاج إىل مزيد من الرعاية واإلرشاد من أجل التعلم؟ ثم ميكن للمدرسة 

استدعاء معالج النطق. وإذا تعيش يف دار لرعاية املسنني، عىل سبيل 

املثال، ميكن ترتيب عالج النطق مبارشة من خالل الدار.

عالج النطق؟ما هو

النصح والدعم لكسيقدُم معالج النطق 
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What isWhat isspeech therapy?

The speech therapist willadvise and support you!

Making an appointment with a speech therapist often requires a

referral letter. Making an appointment with a speech therapist often

requires a referral letter. Ask your general practitioner or specialist to

prepare such a letter. You can then make the appointment yourself

and take the letter with you. Many speech therapist practices also

allow you to make an appointment directly, in which case a referral

letter is not necessary. Is the person that requires speech therapy

a child that needs more care and guidance in order to learn? Then

the school can call in a speech therapist. And if you live in a nursing

home, for example, speech therapy can be arranged directly 

through the home. 

     Is it possible to make a  
direct appointment with  
  a speech therapist?

Contact data

www.logopedie.nl

Scan the QR code and discover the possibilities.(In Dutch only!)
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www.logopedie.nl 

Scan de QR-code en ontdek de mogelijkheden.(Alleen in het Nederlands!)

Wat isWat is
Logopedie?

De logopedist adviseert en begeleidt jou!

Voor de meeste logopedisten heb je een verwijsbrief nodig.

Vraag dan aan je dokter of specialist of ze zo’n brief willen

maken. Je maakt daarna zelf een afspraak met een logopedist

en neemt de brief mee. Bij veel logopediepraktijken kun je ook 

direct een afspraak maken, een verwijsbrief is dan niet nodig. 

Gaat het om een kind dat meer zorg en begeleiding nodig heeft om

tot leren te komen? Dan kan de school een logopedist inschakelen.

En als je in bijvoorbeeld een verpleeghuis woont, kan je logopedie

krijgen via het verpleeghuis.

  Kan je zomaar      een afspraak maken
met een logopedist?

Contactgegevens
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Informatie over de behandelingvoor de patiënt

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen  

valt onder preverbale logopedie: logopedie voordat het         

spreken begint.

Eet- en drinkproblemen  
bij jonge kinderen

Preverbale logopedie
De behandelivalt onder prespreken begi

Eet- en drbbij jonge 

Zonder verwijzing naar de logopedistVanaf 1 augustus 2011 heeft u geen 
verwijzing meer nodig van uw huisarts voor 

logopedie. Dan is de logopedie namelijk direct 

toegankelijk. Wat dit voor u betekent staat in 

deze folder uitgelegd.

www.ieder1stem.nl

Met je stem maak je geluid. Daar kun je 

naar luisteren maar ook naar kijken. Zo 

kom je meer te weten over stembereik, 

toonhoogte en klankkleur. 

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

Deze folder geeft u als ouder informatie over de normale taalontwikkeling van 

kinderen en biedt u tips om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. 

De informatie is ingedeeld naar leeftijdsgroepen: 0-12 maanden, 1-2 jaar, 

2-3 jaar en 3-4 jaar.

Ta a l o n t w i k k e l i n g  b i j  b a b y ’ s ,
p e u t e r s  e n  k l e u t e r s

Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderenKen je stemIn nederland werken meer mensen met 

hun stem dan met hun handen. er zIjn 

tIentallen beroepen waar de stem het 

belangrIjkste Instrument Is. een aantal 

beroepssectoren bestaat uItsluItend bIj 

de gratIe van het stemorgaan. dagelIjks 

vergaderen duIzenden mensen met 

elkaar. zIj gebruIken allemaal hun stem 

beroepsmatIg.

Voor U
& 

docenten, telefonIstes, verkopers,  
vertegenwoordIgers, coaches, traIners,  

Instructeurs, zangers...


