
Wat isWat is
Logopedie?

De logopedist adviseert 
en begeleidt jou!



De logopedist adviseert en
begeleidt jou. En ook de mensen 
die belangrijk voor je zijn.

     De 
  logopedist
kijkt naar jou
   persoonlijk



Logopedie is zorg die helpt als je 
problemen hebt met spraak, taal, 
stem, gehoor, communicatie, eten en 
drinken (slikken). Iedereen wil graag 
zelfstandig communiceren. Maar dat 
lukt niet altijd. Denk bijvoorbeeld aan 
kleine kinderen die niet vanzelf gaan 
praten. Maar ook aan volwassenen 
die door een beroerte niet goed meer 
kunnen praten, eten of drinken. Door 
dit soort problemen is het moeilijk 
om naar school te gaan, te werken 
en contact met andere mensen te 
hebben. Dat heeft veel invloed op 
je leven. Een logopedist kan je dan 
helpen. Het doel van logopedie is om 
beter zelfstandig te kunnen commu-
niceren, eten en drinken. En daardoor 
meer plezier in je leven te hebben. 

Hoe helpt een logopedist je?
De logopedist onderzoekt je pro

blemen met taal en praten. Wat is de 

invloed daarvan op je dagelijks leven? 

De logopedist kijkt naar jou persoon

lijk: hoe leef jij? Welke behandeling is 

 in jouw situatie geschikt? In de 

behandeling leer je welke technieken 

jou kunnen helpen. Je oefent de 

technieken tijdens je bezoeken aan  

de logopedist. Maar je krijgt ook 

oefeningen mee voor thuis. 

De logopedist adviseert en begeleidt 

jou. En ook de mensen die belangrijk 

voor je zijn. Bijvoorbeeld je ouders, 

partner, mantelzorgers of zorgverle

ners. Soms krijg je extra hulp via een 

app op je telefoon, of via beeldbellen.

Wanneer kan je hulp krijgen  
van een logopedist?
Een logopedist helpt bij problemen 

met taal en praten. Maar zelfs al 

vóórdat een kind begint te praten,  

kan de logopedist helpen. Want een 

logopedist weet alles van de mond,  

de tong en slikken.

Voorbeelden:

• Baby’s die niet goed kunnen drinken 

uit de borst of de fles. 

• Kinderen die niet vanzelf leren praten 

door een probleem in de taalontwik

keling.

• Mensen die stotteren of een klank 

niet kunnen uitspreken.

• Mensen die hees zijn, of vaak geen 

stem meer hebben.

• Mensen die niet meer goed kunnen 

praten of slikken door een ziekte.

Wat kost logopedie?
Je zorgverzekering betaalt voor 

logopedie. Je hebt geen aanvullende 

verzekering nodig. Vanaf 18 jaar geldt 

het eigen risico. Als een logopedist 

geen contract heeft met een zorg

verzekeraar, hangt de vergoeding af 

van de voorwaarden van jouw zorg

verzekeringspolis.

Waar vind je een logopedist?
Ben je op zoek naar een logopedist  

bij jou in de buurt? Kijk dan op  

www.logopedie.nl.



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

(Alleen in het Nederlands!)

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


