
www.logopedie-direct.nl

Bel voor meer informatie: 06 54 32 77 26

Waar vindt u ons?   

• Almelo
 - Kieftsbeeklaan 1
  7607 TA Almelo 

• Deventer
 - De Kei: Wezenland 585
  7415 JH Deventer
 - Centrum: Binnensingel 6
  7411 PM Deventer

• Delden
 - De Eiken 7a
  7491 HP Delden

• Enschede
 - Gezondheidscentrum 
  Helmerhoek
 - Hengelosestraat 48
  7514 AJ Enschede
 - Moutlaan 2
  7523MD Enschede
 - S. L. Louwesstraat 21
  7545 ER Enschede

• Goor
 - Kerkstraat 46
  7471 AL Goor

• Groenlo
 - Gezondheidscentrum
  Den Papendiek 

• Haaksbergen
 - Wiedenbroeksingel 4
  7481 BT Haaksbergen

• Hengelo
 - Gezondheidscentrum 
  het Kompas
 - H.C. Pootstraat 106
  7552 WS Hengelo
 - Deurningerstraat 119
  7557 HD Hengelo

• Losser
 - Raadhuisplein 1
  7581AG Losser

• Oldenzaal
 - Spoorstraat 5a
  7572 CZ Oldenzaal

• Rijssen
 - Haarstraat 83
  7462 AL Rijssen

• Winterswijk
 - Kindercentrum 
  de Springplank
  Haitsma Mulierweg 20
  7101 CA Winterswijk

Belangrijk
Verhindering
Indien u bent verhinderd voor een afspraak, kunt u 
zich tot 24 uur voor de behandeling kosteloos 
afmelden bij de behandeld logopedist. 

Eisen van de zorgverzekeraar
Sommige zorgverzekeraars verwachten van u als 
ouder dat u aanwezig bent bij de behandeling van uw 
zoon of dochter. Dit, in verband met het vergoeden 
van de logopedie. Wij raden u daarom aan de 
voorwaarden van uw zorgverzekeraar goed te lezen 
en deze zo goed als mogelijk na te volgen.

Audit proof
In augustus 2015 heeft Logopedie direct de kwaliteits- 
toets gehaald. De audit heeft inzicht gegeven over de 
kwaliteit van de processen, producten en diensten in 
de praktijk. Dit kwaliteitskeurmerk geeft garantie dat 
de praktijk voldoet aan de geldende normen. 

Logopedie direct betekent ook: direct bereikbare   
logopedie. Dus geen wachttijden of -lijsten. Wij  
werken ook in de avonduren en op zaterdag!        

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 
Foniatrie en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Welkom bij Logopedie direct
Logopedie direct is een jonge, professionele, allround 
logopediepraktijk gevestigd op verschillende locaties in 
Twente, Overijssel. Bij Logopedie direct zijn verschillende 
logopedisten werkzaam met ieder een eigen specialisatie, 
waardoor er zorg op maat wordt geleverd.

Wat zijn onze specialisaties
Een logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag 
op het gebied van de communicatie in het breedste 
zin van het woord. 

De logopedist onderzoekt, 
adviseert, werkt preventief, 
behandelt en begeleidt 
de cliënt en de omgeving 
van de cliënt op 
verschillende gebieden. 
Dit kan zijn op het 
gebied van:

• Taal
• Spraak
• Stotteren
• Stem
• Mimetherapie 
• Hyperventilatie
• Afasie, dysartrie en dysfagie
• Afwijkende mondgewoonten
• Spraakafzien bij slechthorendheid
• Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
• OMFT   
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De vorm van de kaken en tanden hebben veel 
te maken met het spierevenwicht rond en 
in de mond. Als dit spierevenwicht uit 
balans is kan het zijn dat er een beugel 

wordt geplaats of zelf een operatie wordt 
geadviseerd. De logopedist werkt samen met 

u aan het optimaliseren van dit spierevenwicht 
en kan een mogelijke beugel of relaps voorkomen. 

Binnen de logopedie wordt er veel gewerkt middels de 
oromyofunctionele therapie die gericht is op het 
herstellen van het evenwicht in het functioneren van de 
spieren in het mondgebied. 

De vorm van de kaken en tanden hebben veel 
te maken met het spierevenwicht rond en
in de mond. Als dit spierevenwicht uit 

ans is kan het zijn dat er een beugel 
dt geplaats of zelf een operatie wordt

Een verkeerde functie van de spieren van de spieren 
heeft een negatieve invloed op de vorm.  Door het 
afleren van foutieve gewoonten/reflexen wordt het 
evenwicht van de mondspieren verbeterd waardoor ook 
de stand van de kaken/het gebit verbeterd. Onder 
foutieve gewoontes kunt u duim/vingerzuigen, foutieve 
spreekpatronen (slissen) en foutieve slikpatronen 
verstaan.  

Het kan zijn dat u of uw kind naar logopedie wordt 
verwezen door de tandarts, mondhygiënist of orthodon-
tist. Mocht u zelf twijfels hebben, maak dan een 
afspraak met één van de logopedisten van Logopedie 
Direct en wij zullen u verder begeleiden.  

Logopedie en
tandheelkunde

Maak direct
een afspraak oplogopedie-direct.nlof 06 54 32 77 26

Samenwerking
Om u en/of uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden, 
vinden wij het belangrijk om intensief samen te 
werken met bijvoorbeeld de verwijzende instantie 
en/of de school. Zo hebben wij samenwerkings-
verbanden met: 

• Fysiotherapiepraktijk Kompas
• Kinderfysiotherapie Delden
• Fysiotherapie Delden
• Ortho Euregio
• LogopediePlus
• Verschillende scholen voor 
 basis- en speciaal onderwijs.

Directe toegankelijkheid
Logopedie is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u 
zonder verwijzing bij ons in behandeling kunt komen. 
Echter vergoeden niet alle 
zorgverzekeraars de directe 
toegankelijkheid. In deze geval-
len adviseren wij u uw huisarts of 
behandelend specialist te vragen 
om een verwijzing.

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket en wordt daarom 
door alle zorgverzekeraars vergoed. Bij cliënten vanaf 
18 jaar worden de kosten verrekend met het eigen 
risico. Het is raadzaam de voorwaarden van uw verze-
keraar voor aanmelding bij de praktijk te controleren.

Werkwijze
Aanmelden
Om u aan te melden kunt u telefonisch contact 
opnemen, een email sturen of het contactformulier op 
de website invullen.

Intake en anamnesegesprek
Tijdens het intakegesprek worden uw persoons-
gegevens gevraagd en wordt de hulpvraag met u 
besproken. Tijdens dit gesprek vragen wij u een 
aantal documenten mee te nemen:
• Zorgpas van u of uw kind
• Geldig legitimatiebewijs
• Verwijsbrief (indien niet aanwezig 
 wordt de DTL-screening afgenomen.)

Onderzoek
Na het intake- en anamnesegesprek vindt er logope-
disch onderzoek plaats. Afhankelijk van de aard van 
de hulpvraag zijn hier één of meerdere afspraken 
voor nodig. 

Behandeling
Naar aanleiding van het onderzoek en uw hulpvraag, 
wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin staat 
beschreven wat de doelen voor de logopedie  zijn. 
Een behandeling duurt bij ons in de praktijk 20-30 
minuten. De duur van de behandelperiode is afhanke-
lijk van de problematiek die zich voordoet.

Afronding
De behandeling wordt beëindigd wanneer de behandel- 
doelen behaald zijn of wanneer er geen hulpvraag 
meer aanwezig is. 
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