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Belangrijke informatie:
Logopediepraktijk Buitenhove is nog niet direct
toegankelijk (DTL),
omdat de grootste zorgverzekeraar De Friesland
dit nog niet heeft opgenomen in haar vergoedingspakket.
Ook in 2013 zit logopedie
in het basispakket:
alle kosten worden
rechtstreeks gedeclareerd
bij de zorgverzekeraar.
Houdt wel rekening met
het eigen risico (vanaf
18 jaar).

Afmeldingen vóór
behandelingen dienen
tenminste 24 uur van te
voren door te geven. Bij
geen gehoor spreek uw
boodschap in of stuur een
e-mailtje.
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Logopedie meer dan spraakles!
Goede mondelinge
communicatie is onmisbaar in het dagelijkse leven. Een
groot deel van de logopedische zorg is
bedoelt voor (jonge)
kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Voor
een kind is het belangrijk dat het zich
goed kan uitdrukken
en goed kan begrijpen wat er wordt gezegd. De spraak– en
taalontwikkeling is
nodig voor een goede
verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling en het

beïnvloedt de leerprestaties zoals
schrijven en lezen.

Bij logopediepraktijk
Buitenhove kan men
o.a. terecht voor:

Kinderen die niet op
tijd en adequaat worden behandeld, kunnen daar in hun verdere schoolloopbaan
en werkzame leven
last van hebben.
Daarnaast is bekend
dat kinderen die problemen hebben in de
communicatie een
grote kans hebben op
uitsluiting, om gepest
te worden en kunnen
gedragsproblemen
ontwikkelen.

Eet-en drinkproblematiek bij jonge
kinderen.
Logopedische hulp bij
ontwikkelingsstoornissen als ASS en Down
Syndroom.
Afwijkend mondgedrag
door middel van OMFT
behandeling. Wij zijn
in het bezit van een
myoscanner.
Lees– en schrijfproblemen (dyslexie).
Zie ook onze website.

Nog even voorstellen ..
Riemke
Plantenga
Friezin, 26
jaar, ruim
5 jaar ervaring, innovatief,
nieuwsgierig, doorzetter, vooruitstrevend,
vriendelijk, doener,
multidisciplinair.

Ineke de
Vries
Moeder,
30 jaar
(preverbaal)
logopedist, praktijkhoudster,
mediërend leren,
gedreven, aanpakker, kwalitatief.
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