Vergoeding en verwijzing
Uw bezoekt de logopedist in principe op verwijzing.
Voor cliënten tot 18 jaar dekt de basisverzekering in
bijna alle situaties de logopedische behandeling.
Vanaf 18 jaar dient u rekening te houden met uw
eigen risico. Kijk echter altijd in de polisvoorwaarden
voor de dekking van uw zorgverzekeraar.

0522-240295
info@logopedieverbalis.nl
www.logopedieverbalis.nl

Onze logopedisten
Alle logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (de NVLF) en staan
geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici. Zij
houden hun kennis op peil door het volgen van na- en
bijscholingen en het deelnemen aan kwaliteitskringen.
Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk logopedie
van Health Care Auditing (HCA).

Behandellocaties:
Multifunctioneel Kindcentrum Het Palet
Zuiderlaan 197d, 7944 EE Meppel
Spectrum Medisch Centrum Meppel
Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel
Multifunctioneel centrum ‘De Zuidwester’
Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk
Gezondheidscentrum Havelte
Bospad 2, 7971 AZ Havelte

Met veel enthousiasme helpen
wij kinderen, volwassenen en ouderen
beter te functioneren en te participeren
in het dagelijks leven’

Gezondheidscentrum Ruinen
Groene weg 2, 7963 BX Ruinen
Gezondheidscentrum Vledder
Pastorieweg 16, 8381 AX Vledder
Mondzorgcentrum Meppel
Werkhorst 42, 7944 AV Meppel

Voor meer informatie kunt u kijken op onze
website: www.logopedieverbalis.nl

Logopedie

Logopedie voor:

Wie zijn wij?

afwijkende mondgewoonten

spraak

v erstoorde spraakontwikkeling
aangezichtsverlamming
dysartrie
vloeiendheidstoornis
(stotteren of broddelen)
slissen en lispelen
nasaliteitsstoornis
verbale apraxie
verbale ontwikkelingsdyspraxie

stem, adem,
hyperventilatie

s temklachten
(hees, schor)
hyperventilatie
stembandverlamming
s temproblemen
bij kanker
astma
COPD
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LOGOPEDIE VAN 0 TOT 101
Kwaliteit

taal

taalontwikkelingsstoornis
(TOS)
dyslexie
vertraagde taalontwikkeling
afasie
taal en spraakstoornis bij
dementie

slikken
(eten & drinken)

eet- en drinkproblemen
bij (jonge) kinderen
s likstoornissen bij
volwassenen
eet- en drinkproblemen
bij dementie

professioneel,
transparant,
goed opgeleid

Samenwerking
met andere
disciplines, waar
nodig

U vindt ons op diverse
locaties in en om Meppel en Steenwijk en,
indien nodig, komen wij bij u thuis.

Afspraak maken:
a
 uditieve
verwerkingsproblemen
revalidatie na plaatsing CI
slechthorendheid
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