LogopediePlus specialisaties:

Wat kost het?

•

Om in aanmerking te komen voor logopedie heeft u een verwijzing nodig van
uw huisarts of specialist.
Logopedie zit in het basispakket van
alle zorgverzekeraars en wordt door
de meeste zorgverzekeraars vergoed.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre-verbale logopedie (eet- en
drinkproblemen);
Logopedie bij kinderen met een
verstandelijke beperking;
Totale Communicatie;
Nederlands met Gebaren (NmG);
Taaldiagnostiek en behandeling;
Het sturen en begeleiden van de
spraak- en/of taalontwikkeling;
Denkstimulerende
Gespreksmethodiek (DGM);
Dyslexie;
Leespraat;
Hanen-oudercursus.

Als praten
niet vanzelf gaat...

Waar?
LogopediePlus is in meerdere plaatsen
actief. Kijk op onze website voor een
locatie bij u in de buurt.

Aanmelden?
U kunt zich telefonisch aanmelden of via
onze website www.logopedieplus.nl.

Specialistische logopedische zorg
voor mensen met een ontwikkelingsachterstand, syndroom of beperking.

LogopediePlus

Wielewaalstraat 10
7557 PD Hengelo
Tel. 06 54 60 40 30
info@logopedieplus.nl
www.logopedieplus.nl
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Heeft u er wel eens bij stil gestaan
dat wij altijd en overal aan
het communiceren zijn?
Communicatie is niet alleen praten. We
gebruiken ook gebaren, lezen, schrijven
en rekenen. Onbewust ‘praten’ we ook
met ons lichaam; onze lichaamstaal.
Communicatie gebruiken wij om in
contact te komen met elkaar; onze
emoties en gedachten te delen en de
wereld om ons heen te begrijpen.

LogopediePlus biedt hulp bij:

Wie zijn wij?

•
•
•
•
•
•
•

LogopediePlus is een gespecialiseerde
logopediepraktijk gericht op onderzoek,
behandeling en advisering van mensen
met een ontwikkelingsachterstand, syndroom of beperking en hun omgeving.

Afwijkend mondgedrag;
Eet- en drinkproblemen;
Taalproblemen;
Spraakproblemen;
Stemproblemen;
Gehoorproblemen;
Stotteren.

•
•
•
•
•

Onze missie is:
de communicatie zo optimaal
mogelijk te laten verlopen.

Niets is mooier voor
een moeder als ook
haar zoon of dochter
echt “mama” kan zeggen
of gebaren en dat is nog
maar het begin…
LogopediePlus staat voor:
•
•
•
•
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Kenmerkend voor onze werkwijze is dat
alle logopedisten affiniteit hebben met
deze bijzondere gewone mensen. Wij
werken met passie en ervaren het als een
uitdaging. Samen puzzelen en zoeken
naar mogelijkheden om uiteindelijk te
komen tot de optimale communicatie
met hun omgeving.

Kijken naar kansen en mogelijkheden;
Begeleiden van ouders/verzorgers;
en/of leerkrachten;
Korte lijnen in het zorgnetwerk;
Aandacht voor de mens achter
zijn/haar beperking.

Daarnaast creeëren wij een ontspannen
en prettige behandelsfeer. Wij hebben
een goed contact met scholen, leerkrachten, verwijzers, etc.
Logopedie is meer dan spraakles alleen.
Voor alle communicatieproblemen
kunt u bij LogopediePlus terecht.
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