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Logopedie 
voor kinderen

inventief, net als uw kind

Vergoeding

In de basisverzekering wordt logopedie vergoed. 
Kinderpraktijk Theone heeft gekozen om niet met 
alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan. 
Informeer daarom bij Kinderpraktijk Theone met welke 
zorgverzekeraars zij een contract heeft, zodat u weet of 
de behandeling in zijn geheel of deels wordt vergoed.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze 
website www.kinderpraktijktheone.nl.
U kunt ook aanmelden via
info@kinderpraktijktheone.nl of 0229-840581.

Voor logopedie is een verwijsbrief van een huisarts, 
kinderarts of andere specialist nodig. Logopedie kan 
in sommige gevallen ook plaats vinden middels directe 
toegankelijkheid.

Multidisciplinair team

Kinderpraktijk Theone bestaat uit de volgende 
disciplines: (ortho)pedagogiek, GZ-psychologie, 
ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, kindertherapie 
en ouderbegeleiding. Als het nodig is kan vanuit 
verschillende disciplines gewerkt worden aan een 
hulpvraag, waardoor een optimale begeleiding ontstaat.

Like ons op facebook!

Tel. 0229-840581      
info@kinderpraktijktheone.nl
www.kinderpraktijktheone.nl

Nieuwe Steen 25, Hoorn



"Kijk, nu begrijp je wat ik bedoel"

Kinderen met autisme

De behandeling van kinderen met autisme is gericht 
op het vergroten van de communicatieve redzaamheid. 
Naast een achterstand in de spraak/taalontwikkeling 
kunnen er problemen zijn in het juist inzetten van taal 
in de sociale interactie. De logopedist kan het kind 
ondersteunen door het aanbieden van de regels en het 
oefenen van een juist gebruik van de taal. Denk hierbij 
aan beurtgedrag, rekening houden met de luisteraar, 
het duidelijk kunnen vertellen van een verhaal, het 
kunnen stellen van een vraag.

Daarnaast komen er veel eetproblemen voor bij 
kinderen met autisme. Hierbij valt te denken aan een 
zeer selectief eetpatroon of een andere kijk op het 
eten. U kunt denken aan alleen rood voedsel eten, 
alleen bepaald beleg eten of alleen het eten op een 
bepaalde temperatuur willen eten. Met de methode 
"stap voor stap, hap voor hap", wordt samen met het 
kind of de jongere het eetpatroon langzaam veranderd.

Vanuit Kinderpraktijk Theone worden cursussen en 
lezingen gegeven voor opvoeders, leerkrachten en 
andere professionals. Kijk voor het actuele aanbod 
onder Educatie op www.kinderpraktijktheone.nl.

Behandeling

Samen met het kind en/of de ouder worden de doelen 
bepaald en besproken hoe de logopedist hieraan gaat 
werken. De behandeling vindt plaats in de praktijk, 
maar indien nodig op locatie. Dit kan betekenen dat de 
logopedist thuis, op het kinderdagopvang of op de school 
adviezen geeft aan de betrokken personen. Het doel 
van de behandeling is de communicatieve vaardigheden 
van het kind te vergroten, met als gevolg dat uw kind 
zich beter kan uiten en adequaat contact kan maken 
met andere kinderen. U als ouder merkt in korte tijd een 
verbetering bij uw kind.

Logopedische problemen

Problemen die zich kunnen voordoen bij kinderen:

 Taalontwikkelingsproblemen (TOS)

 Spraakontwikkelingsproblemen

 Eet- en drinkproblemen

 Overmatig speekselverlies (kwijlen)

 Open mondgedrag en afwijkend slikgedrag

 Stemproblemen

Communicatie

Logopedie is gericht op communicatie. Door te praten 
en te luisteren communiceren we met elkaar, maar ook 
met gebaren of door te schrijven en lezen kunnen we 
onze boodschap aan elkaar overbrengen. Het spreken 
speelt hierbij vaak de hoofdrol. Om te spreken moeten we 
ademen en gebruiken we onze stembanden, keel, neus, 
kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten we 
ook kunnen horen, denken en begrijpen. Voor alle proble-
men die te maken hebben met communicatie, spreken en 
verstaan kunt u bij de logopedist terecht.

Eten en drinken

Soms gaat de ontwikkeling van het eten en drinken niet 
vanzelf. Een baby kan bijvoorbeeld moeite hebben met 
het drinken uit de fles, of de overgang van de fles naar 
vaste voeding verloopt moeizaam. Ook kunnen kinderen 
moeite hebben met het kauwen en/of slikken. Eet- en 
drinkproblemen zorgen vaak voor spanning aan tafel. 
De behandeling van eet- en drinkproblemen wordt 
preverbale logopedie genoemd.

"Ik eet nu al meer verschillende dingen"


