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De Praatmaat 
Groep 

 
Online Logopedie  

De Praatmaat groep is  
gespecialiseerd in het 
(vroegtijdig) signaleren,  
onderzoeken en behandelen 
van problemen op het  
gebied van spraak, taal, 
stem en gehoor en bieden 
zowel preventieve als  
curatieve zorg. 
Door onze krachten te  
bundelen en samen te  
werken, streven wij naar 
kwalitatief hoogwaardige  
logopedische zorg voor onze 
cliënten, daarbij gebruik  
makend van de laatste  
ontwikkelingen. 

 

ONLINE  
LOGOPEDIE  
 



Werkwijze 

Er zijn diverse werkwijzen mogelijk:  
⇒ De cliënt komt om de week in de 

praktijk en krijgt de andere week 
online therapie; 

⇒ De cliënt volgt wekelijks online  
therapie; 

⇒ De cliënt volgt eerst logopedie in de 
praktijk en vervolgens online.  

 
Wat heb je nodig? 
 
- (snelle) internetverbinding 
- laptop of computer 
- microfoon/headset 
- webcam 
 
 
De voordelen van online  
logopedie voor u op een rij: 
 
⇒ Transparantie - zichtbaar maken 

van de vorderingen. 
⇒ Enthousiasme en plezier geven 

sneller resultaat. 
⇒ Besparing van reistijd en geld 
⇒ Kwaliteits logopedie is voor een 

grotere groep mensen bereikbaar! 
⇒ Behandeling kan ook vanuit het 

buitenland of op vakantie. 
 
 
 
 

Wat is online logopedie? 

Online logopedie is logopedische  
therapie  online. Dat wil zeggen: via de 
internetverbinding. Dankzij online 
logopedie hoeven kinderen en  
volwassenen niet altijd meer in de 
praktijk te komen. Wij kunnen kinderen 
op afstand, middels beeld en geluid, 
begeleiden. Bovendien bevat het  
programma talloze spellen, die direct 
aansluiten op de belevingswereld van 
kinderen.  De verwachting is dat  
kinderen met deze spellen makkelijk te 
motiveren zijn, doordat het aansluit bij 
hun belevingswereld. Dit betekent dat 
er snel resultaat kan worden geboekt.  

Het softwarepakket waar wij mee wer-
ken is  ‘Presence Learning’. Dit pro-
gramma is de leider in Amerika in on-
line logopedie. In dit programma zitten 
al onze therapiematerialen verwerkt en 
is makkelijk in gebruik voor de  
logopedist en cliënt. 

De Praatmaat Groep 

 

Tel: 06 22 808 129 
 

info@depraatmaatgroep.nl 

 
www.depraatmaatgroep.nl 

Vergoeding 
 
Logopedie is onderdeel van de  
basisverzekering. Dit betekent dat  
u bent verzekerd voor logopedische 
behandeling. Houdt u (bij een leeftijd 
ouder dan 18 jaar) wel rekening met 
uw eigen risico. In uw  
polisvoorwaarden kunt u lezen of er 
aanvullende voorwaarden voor u  
gelden. 

 

Aanmelden 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via onderstaande  
contactgegevens of neem eens een 
kijkje op onze website. Daarnaast 
kunt u zich gelijk aanmelden via: 
 
online@depraatmaatgroep.nl  


