
Online
Logopedie

U vindt ons in:

Regio Emmen
• Emmen

• Erica

Twente
• Almelo

• Delden

• Enschede

• Glanerbrug

• Goor

• Hengelo

• Oldenzaal

• Rijssen

Regio Deventer
• Deventer

Achterhoek
• Winterswijk

Regio Nijmegen
• Bemmel

• Gendt

• Lent

• Nijmegen

• Oosterhout

Waar vindt u ons?   

bel met 06 54 32 77 26

Wij hebben
met alle

zorgverzekeraarseen contract

Raadpleeg voor een actueel overzicht 
van onze vestigingen, de openingstijden 

en de mogelijkheden onze website



Online logopedie
Corona
Omdat het jammer zou zijn om een lopende logopediebe-

handeling te onderbreken gaan we tijdens de coronacrisis 

zo veel mogelijk online logopedie aanbieden.

Smartphone app of laptop
We geven online logopedie via een app die je op je 

smartphone kunt zetten, maar het kan ook gewoon in een 

browser via je laptop, tablet of desktopcomputer. Het enige 

waar je even op moet letten is of het apparaat een camera 

en een microfoon heeft. Op deze manier kunnen we elkaar 

zien en horen!

Geen vertraging
Door de logopediebehandeling op afstand door te laten 

gaan, blijft je in ontwikkeling en loop je geen vertraging op 

met jouw programma. Door de video en spraakverbinding 

kunnen onze logopedistes goed horen en zien hoe jouw 

ontwikkeling verloopt en je voorzien van tips en commen-

taar, net alsof je gewoon bij ons in de praktijk bent.

En het leuke is dat je er niet eens de deur voor uit hoeft!

Hoe werkt online logopedie?
Omdat je al in behandeling bent bij ons gaat het supereen-

voudig:

De logopedist stuurt je een e-mail met daarin een link. In 4 

eenvoudige stappen maak je dan contact met je logopedist

Welkom bij Logopedie direct
Logopedie direct is een professionele, allround logopedie-

praktijk gevestigd op verschillende locaties in Oost-Nederland.

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   

www.logopedie-direct.nl
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Maak direct een afspraak:


