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WELKOM BIJ ONZE PRAKTIJK 
In 1988 is het Logopediecentrum gestart als logopediepraktijk in Almere en is al 
geruime tijd een vakbekwame zorgverlener in Almere Buiten (Faunabuurt) en in 
Lelystad (De Hanzeborg). 
Wij zijn een allround logopediepraktijk, dit houdt in dat wij alle logopedische 
problemen bij zowel kinderen als volwassenen behandelen.  
Onze praktijken zijn ingericht volgens de kwaliteitsnormen van onze 
beroepsvereniging en de zorgverzekeraars. Ze zijn goed bereikbaar, ook per 
openbaar vervoer en bieden voldoende parkeergelegenheid naast de praktijk. 
 
WAT DOET DE LOGOPEDIST? 
De logopedist behandelt mensen die problemen hebben op het gebied van: 
• stem  
• spraak  
• taal  
• gehoor 
• eten en drinken  
• lezen en schrijven (ten gevolge van taalproblemen)  
Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het 
afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het 
begeleiden van de familie/verzorgers van de patiënt en de ouders/leerkrachten van 
het kind.   
 
HOE VERDER NA DE VERWIJZING DOOR DE ARTS? 
Het eerste gesprek/de intake 
Tijdens het eerste gesprek met de logopedist wordt het volgende besproken: 
• Uw klachten of reden van verwijzing naar de logopedist; 
• Uitleg over eventuele onderzoeken of testen;  
• Uitleg over samenwerking (indien van toepassing) met andere zorgverleners 

of leerkrachten. 
 
Wachtlijst 
Na de intake kunt u niet altijd direct geplaatst worden voor behandeling. Hoe lang 
de wachttijd is, hangt af van de dagen en tijden die u beschikbaar heeft. Bij de 
intake zal uw logopedist de huidige wachttijd met u bespreken. 
 
Onderzoek 
Om een correcte diagnose te kunnen stellen zal de logopedist een onderzoek doen 
of een test afnemen. Wat dit precies inhoudt is afhankelijk van de klacht en zal 
tijdens het eerste gesprek besproken worden. 



Het diagnosegesprek 
Tijdens dit gesprek wordt het volgende besproken: 
• Bevindingen naar aanleiding van het onderzoek en voorstel verdere 

behandeling; 
• Informatie over het verloop van de behandeling (verwachte duur, tijd per 

behandeling, behandelfrequentie);  
• Vooruitzichten; 
• Uw toestemming voor het behandelingstraject. 
 
De behandeling 
Na het diagnose gesprek kan er een start gemaakt worden met de behandeling. Het 
aantal behandelingen en de invulling ervan is afhankelijk van de klacht of 
aandoening. 
Tijdens de behandeling zullen evaluatiemomenten plaatsvinden waarin de 
voortgang wordt besproken.  
Eens per jaar wordt er een tussenverslag gemaakt dat naar de verwijzer wordt 
verstuurd.  
 
Na de behandeling 
Na afloop van de behandeling wordt er een schriftelijk eindverslag gemaakt, deze 
is bedoeld voor uw verwijzer (meestal de huisarts of een specialist). 
Mocht u na verloop van tijd behoefte hebben contact te krijgen met de logopedist 
(om uw vorderingen of eventuele terugval te bespreken), kunt u dit via uw 
verwijzer bespreken. 
 
VERGOEDING 
Logopedie zit in het basispakket en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. 
Nota’s worden rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Als u niet verzekerd 
bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. Het 
Logopediecentrum heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. 
 
  



KWALITEIT 
Alle logopedisten van onze praktijk zijn opgeleid tot allround logopedist en volgen 
regelmatig na- en bijscholing. Een aantal heeft zich ook gespecialiseerd, zo hebben 
wij in onze praktijk specialisten in de behandeling van dyslexie, OMFT, stem en eet- 
en drinkproblematiek. 
 
Het Logopediecentrum probeert de kwaliteit van behandeling zoveel mogelijk vast 
te leggen.  
Wij meten regelmatig de voortgang van de behandeling en zullen het behandelplan 
waar nodig bijstellen of doorverwijzen voor nader onderzoek. 
Het Logopediecentrum heeft goede contacten met andere disciplines, scholen, 
peuterspeelzalen en andere instanties in Almere en Lelystad. 
Alle logopedisten houden hun behandelingen bij in een behandeljournaal. Aan het 
eind van de behandeling schrijft de logopedist een eindverslag. Deze is bestemd 
voor u en uw verwijzer. 
 
PRIVACY 
Uw privacy is gewaarborgd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
Iedere logopedist heeft geheimhoudingsplicht en zonder uw toestemming worden 
er geen gegevens verstrekt aan derden, met uitzondering van uw verwijzer. 
U heeft het recht uw dossier in te kijken, als u daarom vraagt. In verband uw privacy 
en die van anderen, verzoeken wij u niet mee te kijken met de logopedist met bij 
het maken van een nieuwe afspraak. 
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