
Verwijzing

Heeft u problemen met één van de in deze folder
genoemde aspecten of maakt u zich wel eens 
zorgen om het spreken van uw kind?
Bespreek deze problemen dan met uw huisarts,
specialist of eventueel uw tandarts. 
Hij/zij kan u indien nodig doorverwijzen naar
ons. Wij doen dan logopedisch
onderzoek, waarna er bepaald wordt of verder onderzoek 
en/of logopedische begeleiding zinvol is. 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden logopedie ook 
zonder verwijzing (directe toegankelijkheid logopedie). 
Neemt u s.v.p contact met ons op om na te gaan of u 
wel of geen verwijzing nodig heeft vóórdat de 
logopedische behandeling van start kan gaan.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de 
zorgverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de 
logopedische behandeling volledig wordt vergoed.

Voor volwassenen geldt dat er eerst aanspraak gemaakt 
wordt op het eigen risico (€ 385,- in 2016 en 2017).       
Als u uw eigen risico heeft gebruikt (voor logopedie of 
andere zorgkosten) dan wordt de rest van de 
logopedische zittingen volledig vergoed door de 
zorgverzekeraar.
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Bijlmer Centrum

ktijk
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Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact 
met ons opnemen:
- via de website: www.logopediebijlmercentrum.nl
- per e-mail: info@logopediebc.nl
- telefonisch: 020-36 55 210 of 06-528 96 570
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Logopediepraktijk Bijlmer Centrum
Hofgeest 341
1102 ER Amsterdam

www.logopediebijlmercentrum.nl
info@logopediebc.nl
Tel.: 020-36 55 210 / 06-528 96 570
Fax: 020-36 55 212



In de praktijk zijn collega’s aanwezig, die Engels, 
Duits en/of Spaans spreken. De behandeltaal is altijd 
het Nederlands.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken 
wat de klacht is, hoe deze is ontstaan en wat de 
invloed ervan is op het dagelijks leven van uzelf 
en/of uw kind. Geen enkele klacht is gelijk en 
per patiënt kan een klacht anders ervaren 
worden. Dat kan bij stem anders zijn dan 
bijvoorbeeld bij taal of spraak.

De logopedist doet vervolgens uitgebreid 
onderzoek en bespreekt dit met u. 
Daarna wordt er een behandelplan 
gemaakt en wordt er, indien gewenst, 
overlegd met andere betrokkenen. Als 
logopedist werken we vaak samen 
met andere deskundigen, zoals 
artsen, tandartsen, psychologen, 
leerkrachten en speltherapeuten. 
Samenwerking tussen verschillende 
disciplines vinden wij heel belangrijk 
omdat dat het mogelijk maakt om 
optimale zorg te kunnen leveren.

Ook geven wij advies en voorlichting. 
Wij coachen en begeleiden ouders en/of 
andere gezinsleden om hen bij de 
behandeling te betrekken. De patiënt 
krijgt oefeningen mee om ook thuis te 
doen. Ouders/gezinsleden kunnen de 
patiënt beter begeleiden als zij informatie 
over de stoornis hebben.

ADEM EN  STEM

- verkeerd ademen bij het spreken en/of zingen
- hyperventilatie, astma/COPD
- hees/schor worden door verkeerd stemgebruik
- problemen met luidheid
- stemklachten als gevolg van ziekte
- spreken in het openbaar
- stemproblemen en stemverandering o.a. bij 

transsexualiteit

MONDGEDRAG/MONDMOTORIEK/ETEN  EN  DR INKEN 

(OMFT)

- open mondgedrag/mondademen
- duim-, speen- of vingerzuigen
- mondmotorische problemen
- niet goed kunnen kauwen of slikken

Wie zijn wij?

Logopediepraktijk Bijlmer Centrum is opgericht door 
Irene Kinds-Noordijk en Monique Starr. Wij werken 
beiden al jaren met veel plezier in Amsterdam 
Zuidoost. Ons team bestaat uit vijf ervaren allround 
logopedisten. Wij behandelen zowel kinderen als 
volwassenen met eerder beschreven logopedische 
stoornissen. Tevens zijn er enkele specialisaties 
aanwezig binnen de praktijk op het gebied van: 
- stotteren en/of broddelen 
- adem- en stemklachten
- oromyofunctionele therapie (OMFT)
- neurologische stoornissen
Al onze logopedisten zijn kwaliteitsgeregistreerd en lid 
van de beroepsvereniging NVLF. In 2015 hebben wij 
bovendien met succes onze kwaliteitstoets behaald.

Wat is logopedie?

Logopedie is de behandeling van 
communicatiestoornissen met betrekking tot taal, 
spraak, stem, gehoor en/of de mondfuncties, zoals 
slikken. Het is een specialisme gericht op het 
ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de 
communicatie in al zijn facetten en de verwerking 
van eten en drinken. Logopedie biedt de patiënt en 
zijn/haar omgeving preventie, zorg, training en 
advies. Hieronder valt ook het geven van scholing 
en preventieve adviezen aan beroepssprekers zoals 
leerkrachten, toneelspelers en zangers.

Wanneer logopedie?

Hieronder vindt u per behandelgebied een aantal 
voorbeelden van problemen die door ons behandeld 
kunnen worden.

TAAL

- onvoldoende begrip van wat er gezegd wordt
- te kleine woordenschat
- moeite met zinnen maken
- moeite met het vertellen van een verhaal
- problemen in (de voorwaarden voor) het 

leesproces 
- auditieve verwerkingsproblemen
- neurologische stoornissen, zoals afasie

SPRAAK

- onduidelijk spreken
- moeite met uitspreken van woorden of klanken
- slissen/lispelen (interdentaliteit)
- stotteren en/of broddelen
- een (te) hoog spreektempo
- neurologische stoornissen, zoals dysartrie
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