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Waar kunt u De Spraakboom vinden?
Ylostinslaan 1
8651 AP IJlst
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de Spraak boom

M 06 - 11131538
E-mail: julia@despraakboom.nl

logopediepraktijk: preventie, advies en behandeling

www.despraakboom.nl
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“Omdat alles begint
bij het goed
kunnen spreken.”
Julia Krulias logopediste

De behandeling

Specialisatie: ondersteuning orthodontiebehandeling

Om u van uw klacht af te helpen doen we tijdens een be-

Logopediepraktijk De Spraakboom is gespecialiseerd in

handeling gerichte oefeningen, het is de bedoeling dat u die

OMFT (oro-myofunctionele therapie). De oro-myofunctionele

oefeningen thuis regelmatig herhaalt. Het is zeer wenselijk

therapie is een oefentherapie voor de spieren in en rond om

dat een ouder of partner tijdens de behandeling aanwezig

de mond (wang-, lip- en tongspieren) bij behandeling van

is, zodat ook het oefenen thuis goed gebeurt. De wekelijkse

afwijkend mondgedrag (mondademing, zuig- en bijtge-

logopediebehandeling duurt meestal 30 minuten, het aantal

woonten, afwijkend slikpatroon). OMFT is een orthodontie-

behandelingen is afhankelijk van de aandoening, de vorde-

behandeling ondersteunende therapie, die in samenwerking

ringen en de motivatie en medewerking van ouder of partner.

met tandartsen en orthodontisten, terugkerende mondafwij-

Bij patiënten met een neurologische aandoening (bijvoorbeeld

kingen helpen voorkomen. Meestal zijn 7 tot 14 behandelingen

afasie, parkinson) is de behandelfrequentie hoger meestal

voldoende om het probleem op te lossen.

drie tot vier keer per week en is de behandelperiode langer.

Voor wie is logopedie een oplossing?

U kunt direct zonder verwijzing van een
huisarts of specialist bij ons terecht.

De logopediste behandelt stoornissen op het gebied van taal,

Behandeling aan huis

spraak, stem, gehoor en slikken (eten en drinken). Als u of uw

De Spraakboom behandelt ook patiënten aan huis. Mensen

kind stem- of keelklachten heeft, moeilijk slikt, onduidelijk

die bijvoorbeeld een CVA (beroerte) hebben gehad, of mensen

Directe Toegankelijkheid (DTL)

spreekt, stottert, moeilijk op woorden kan komen, problemen

met een handicap met communicatieproblemen.

Sinds 1 augustus 2011 is logopedie direct toegankelijk. Dat
houdt in dat u direct, zonder een verwijzing van uw huisarts of

heeft met horen of luisteren, lezen of schrijven kan een
logopedist u helpen.

Het goed kunnen praten is een voorwaarde
voor functioneren, communiceren en leren.

Een afspraak maken

ander specialist(e), met een logopediebehandeling kunt starten.

U kunt via de mail julia@despraakboom.nl of telefonisch
(06 - 11131538) een afspraak maken. U kunt ook langskomen

Wat verandert er door Directe Toegankelijkheid voor u?

tijdens het inloopspreekuur.

Start u zonder verwijzing met een logopediebehandeling?
Dan vindt er eerst een DTL- screening plaats. Aan de hand

Goed praten kun je leren

Inloopspreekuur

van uw antwoorden op een aantal vragen kunnen we goed

Goed kunnen praten is in ons dagelijks leven onmisbaar.

Logopediepraktijk ‘De Spraakboom’ houdt op iedere vrijdag-

beoordelen of uw klacht te maken heeft met een logope-

Om te kunnen spreken gebruiken wij onze ademhaling,

ochtend tussen 8.00 en 9.00 uur inloopspreekuur. U kunt dan

disch probleem of dat er wat anders aan de hand is. Is het

stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Daarnaast

zonder afspraak binnenlopen, u bent van harte welkom!

laatstgenoemde het geval dan zal een logopedist u voor

moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen.

nader onderzoek doorverwijzen. Een DTL- screening duurt

Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

worden door de logopedist behandeld in samenwerking

Lopopedie zit in de basisverzekering. De verzekering is

met de huisarts, specialist of tandarts. Logopedie is meer

verplicht te vergoeden. Bij vragen kunt u de voorwaarden

dan spraakles, voor alle problemen die met spreken en

nalezen van uw zorgverzekeraar of rechtstreeks contact

verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht.

opnemen met uw zorgverzekeraar.

ongeveer 15 minuten.

