Om in contact met een logopedist te komen heeft u
een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig.
Logopedie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars
en is opgenomen in het basispakket. Controleer wel
altijd uw polisvoorwaarden.

DTL-proof

Logopediepraktijk Claudia Kruit
Logopediepraktijk Oosterpoort

Zodra het ministerie VWS toestemming heeft gegeven voor de directe toegang logopedie, kunt u zonder
verwijzing van een arts de logopedist bezoeken. Onze
logopedisten hebben de training DTL gevolgd en deze
succesvol afgerond waarmee wij voldoen aan de door
het ministerie gestelde kwaliteitseisen. Kijk voor meer
info over de directe toegankelijkheid van de logopedie
op: www.directnaardelogopedist.nl

nvlf.logopedie.nl

Gezondheidscentrum
Twekkelerveld
Maanstraat 130
7521 HC Enschede

Gezondheidscentrum
Oosterpoort
Oosterstraat 2-19
7514 DZ Enschede

Telefoon 053-434 11 43

Telefoon 053-432 16 09

www.kruitlogopedie.nl
info@kruitlogopedie.nl

www.oosterpoortlogopedie.nl
info@oosterpoortlogopedie.nl

www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

l o g o p ed i e

Wanneer kan ik mijn kind
of mijzelf aanmelden?

Beide logopediepraktijken zijn jonge, professio
nele praktijken gevestigd in nieuwe gezondheidscentra. Het zijn frisse, open en moderne
centra waar door verschillende disciplines zorg
op maat geleverd wordt. De praktijken worden
omgeven door huisartsen, apotheek en fysiotherapiepraktijken.
Kenmerkend voor de werkwijze in beide praktijken is het creëren van een ontspannen en
prettige behandelsfeer voor zowel jonge kinderen als ook voor volwassenen. Er is een goed
contact met verwijzers, scholen, peuterspeel
zalen en kinderopvang.
Beide locaties zijn allround logopediepraktijken.

Wanneer logopedie?
Claudia Kruit
Sinds 2000 ben ik werkzaam als allround
logopedist en heb in diverse instellingen en
organisaties werkervaring opgedaan, waaronder ZiekenhuisGroepTwente en Kentalis
(voorheen Viataal). In 2002 ben ik mijn eigen
logopediepraktijk gestart. In 2010 heb ik logopediepraktijk Oosterpoort overgenomen.
Bij- en nascholing houden mij logopedisch
deskundig en ik ben kwaliteitsgeregistreerd.
Mijn drijfveer is om logopedische zorg op maat
te bieden in een professionele, laagdrempelige
omgeving. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden
die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

Wat doet een logopedist?
Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere
mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in
het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken
en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen
en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg
leerstoornissen.
Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem,
spraak en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn
ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een
goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder.
Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante
stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen.

Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend
voor het welslagen van de communicatie. Zo kunnen
bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief
beïnvloeden. Ook hier kan de logopedist een helpende
hand bieden bij de signalering en doorverwijzing.
De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het oplossen van problemen, maar kan bijv. ook mensen begeleiden die regelmatig moeten presenteren. Daarom
werken er logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.
Tenslotte houdt de logopedist zich, als deskundige op
het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook
bezig met preventie en voorlichting zoals op scholen
en in jeugdgezondheidszorg instellingen.

Wanneer een kind in zijn taal achterblijft in het begrijpen en gebruiken van taal, kan er sprake zijn van een
vertraagde taalontwikkeling.
Kenmerken van een vertraagde taalontwikkeling zijn:
• (nog) niet spreken of minder spreken dan leeftijdsgenootjes,
• spreken in onvolledige zinnen,
• moeite met het formuleren van zinnen,
• niet begrijpen van talige opdrachten,
• matige woordenschat,
• problemen met woordvorming,
• verhaalstructuur,
• taalgebruik.
Bij volwassenen kan eveneens spraakproblematiek
voorkomen, dit wordt dysartrie genoemd. Dit kan voorkomen na een hersenbloeding, maar ook bij neurologi-

sche aandoeningen zoals MS, ALS en Parkinson. Hierbij
wordt het spreken vaak onduidelijk en vermindert de
verstaanbaarheid van het spreken.
Bij volwassenen kunnen ook problemen in het begrijpen
en spreken van de taal voorkomen na hersenbeschadiging. Dit wordt ook wel afasie genoemd. Het vinden van
de juiste woorden en het gebruiken van de taal gaat dan
niet meer zoals voorheen. De logopedist kan helpen in
het adviseren en begeleiden bij afasie.
Stemproblemen horen ook tot het vakgebied van de
logopedist. Deze problemen ontstaan door verkeerd
stemgebruik en/of stemmisbruik. Denk aan een verkeerde spreekademhaling in combinatie met een beroep waarbij veel gesproken moet worden of overmatig
schreeuwen en gekke stemmetjes nadoen bij kinderen.

De logopedist biedt ook hulp bij:
• afwijkende mondgewoonten
• slikproblemen
• gehoorvermindering
• stotteren

