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Wat is logopedie? 
Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn 
met stem, spraak, taal, gehoor en mondfuncties zoals slikken. 
Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de 
persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met 
voorlichting, preventie en onderzoek. 

 
De communicatie schematisch weergegeven. 
 
Wordt logopedie vergoed? 
Logopedie zit in de basisverzekering. U betaalt daarom mogelijk 
(een deel van) de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 
jaar). Informatie over het eigen risico vindt u op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/ vraag-en-
antwoord/eigen-risico-zorgverzekering  
 
De basisverzekering vergoedt 100% van de gecontracteerde 
zorg. Ongecontracteerde zorg wordt in veel gevallen maar 
gedeeltelijk vergoed. 
Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract 
afgesloten.   
 
Uitzondering op de vergoeding vormt de verzuimrekening. Als u 
een afspraak niet of niet tijdig heeft afgezegd, betaalt u zelf de 
kosten van de behandeling. De verzuimrekening kan niet bij de 
zorgverzekeraar worden ingediend. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Wat behandelt een logopedist? 
Onze praktijk is allround. We behandelen zowel kinderen als 
volwassenen. 
Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij 
de logopedist ingeschakeld kan worden. 
Deze staan ingedeeld in de deelgebieden stem en adem, spraak, 
taal, gehoor, mondfuncties en slikken. 
 

Stem/Adem 
• astma, COPD 

• hyperventilatie 

• stemklachten  

• adem- en/of stemklachten na Covid-19 
 

Spraak 
• articulatieproblemen 

• broddelen 

• stotteren 

• nasaliteitsstoornissen 

• neurologische spraakstoornissen 

• vertraagde spraakontwikkeling 
 

Taal 
• communicatieproblemen bij ouderen met bijv. dementie 

• taalontwikkelingsproblemen 
 

Gehoor 
• auditieve verwerkingsproblemen 

• hoortraining na plaatsing Cochleair Implantaat (CI) 

• spraakafzien 
 

Mondfuncties en slikken 
• afwijkende mondgewoonten 

▪ zuiggewoonten 
▪ habitueel mondademen 
▪ slappe mondmotoriek 
▪ afwijkende slikgewoonte 

• slikstoornissen bij volwassenen 
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Van aanmelding tot afronding van de behandeling 
Als u een verwijzing van een huisarts, medisch specialist of 
tandarts heeft (waarop diagnose, vraagstelling en handtekening 
staan) kunt u zich aanmelden bij de logopediepraktijk. De 
verwijzing geeft u bij het eerste bezoek af. 
 
Onze praktijk is direct toegankelijk. Dit betekent dat er niet 
altijd een verwijzing van een arts nodig is voor behandeling.  
Er zijn beperkingen gesteld aan de directe toegankelijkheid 
logopedie (DTL).:  
- er is sprake van één hulpvraag. 
 
De behandeling gaat als volgt: 

• Bij DTL wordt u eerst gescreend of u direct in 
behandeling kunt komen. 

• Dan volgt intake en anamnese = vraaggesprek over de 
klacht. 

• Onderzoek wordt gedaan in één of meerdere bezoeken. 

• Uit informatie uit anamnese en onderzoek wordt een 
diagnose gesteld, en een behandelplan opgesteld. 
Samen met u worden behandeldoelen opgesteld. 

• Tijdens behandeling krijgt u adviezen en oefeningen om 
thuis toe te passen. Over deze thuisoefeningen worden 
afspraken met u gemaakt. Behandelplan en afspraken 
worden vastgelegd in een behandelovereenkomst. 

• Na een afgesproken aantal behandelingen vindt 
evaluatie plaats. Zo nodig wordt de behandeling 
bijgesteld. 

• Als de behandeling kan worden afgesloten, wordt een 
eindverslag gemaakt voor de verwijzer. 

• Bij afsluiting van de behandeling zal de logopedist u 
vragen of u een tevredenheidsenquête wilt invullen. Het 
bedrijf Mediquest stuurt deze enquête naar uw e-
mailadres en verwerkt de gegevens anoniem. 

 

 
Privacy 
Wij zijn AVG-proof. Dit betekent dat in onze praktijk zorgvuldig 
met uw (medische) persoonsgegevens wordt omgegaan. 
Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor 
ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevens Bescherming (AVG). 
 

 
 
 
 

 
 
Hoe kunt u contact met ons opnemen? 
Wij zijn op werkdagen aanwezig van ± 8.00 uur tot ± 16.30 – 
17.30 uur; werktijden zijn per logopedist verschillend. 
 
Voor onze praktijk in Gezondheidscentrum Het Kruispunt: 

• Barbara Louws op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

• Miranda Snoeij op maandag en donderdag. 

• Mariëtte Valk op maandag. 

• Jessica van der Weijden op dinsdag, woensdag en 
donderdagochtend. 
 

Voor onze praktijk in Gezondheidscentrum Rijswijk Buiten: 

• Mariëtte Valk op woensdag. 
 
Buiten onze werktijden kunt u een bericht inspreken op de 
telefoonbeantwoorder of een e-mail sturen. 

 
 
Waar kunt u ons vinden? 
De maatschap Logopedie Steenvoorde is gevestigd in:  
 
Gezondheidscentrum Het Kruispunt  op de eerste verdieping.  
Het gezondheidscentrum is gelegen in de wijk Steenvoorde en is 
bereikbaar per bus of tram: 

• Bus 22 stopt op de Wethouder Brederodelaan. 

• Tram 17 stopt op de Pr. Beatrixlaan, halte Admiraal 
Helfrichsingel (ongeveer 5 minuten lopen). 

• Bus 30 stopt op de Sir W. Churchilllaan, halte Dr. H.J. van 
Mooklaan. 

Komt u met de auto, dan kunt u uw auto parkeren op ons eigen 
parkeerterrein (blauwe zone) of  in één van de straten rondom 
het gezondheidscentrum. Let op de borden i.v.m. 
parkeerzones/parkeerbeleid.  
 
Gezondheidscentrum Rijswijk Buiten  
Het gezondheidscentrum is gelegen in de wijk Rijswijk Buiten en 
is bereikbaar per bus en tram: 

• Bus 51 stopt op de Prinses Beatrixlaan, halte Terras van 
Sion (ongeveer 9 minuten lopen). 

• Tram 17 stopt op de Florence Nightingale straat, halte 
Aletta Jacobsstraat (ongeveer 15 minuten lopen). 

Komt u met de auto, dan kunt u in de buurt gratis  
parkeren.  
In Rijswijk Buiten is de logopedist alleen op woensdag aanwezig.  
 

 
 

 
 
 Praktijkregels 
 Deze folder vertelt u wat u van ons kunt verwachten.  
 Wij verwachten op onze beurt ook een aantal zaken  
 van u. Hieronder onze praktijkregels: 

 
 

1. Kom op elke afspraak. 
 

2. Kom op tijd. 
 

3. Neem plaats in de wachtkamer, u wordt opgehaald. 
 

4. Neem bij het eerste bezoek mee:  

• verwijsbrief voor logopedie van de huisarts, KNO-
arts of orthodontist. 

• een geldig legitimatiebewijs van uzelf of van uw kind 
(wanneer uw kind onder behandeling is bij ons). 

• bewijs van inschrijving van de zorgverzekering (uw 
pasje) met hierop uw inschrijfnummer. 

 
5. Als u niet kunt komen, wordt u verzocht om dit 24 uur van 

te voren door te geven. Wanneer u dit niet doet moeten 
wij helaas de gereserveerde tijd bij u persoonlijk in 
rekening brengen. 

 
6. Er moet thuis (liefst dagelijks!) geoefend worden. 

 
7. Geef een wijziging in naam, adres, huisarts, 

telefoonnummer of zorgverzekeraar zo snel mogelijk aan 
ons door. 

 
 

 
 
 
 

Mist u in deze folder nog informatie? 
Laat het ons weten! 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


