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Sinds 1989 staat De Praatmaat Groep voor 
klantgerichtheid, kwaliteit, kennis, kunde, 
een korte behandelduur, kindvriendelijkheid, 
continuïteit, korte communicatielijnen, vraag-
gestuurde zorg, preventie en een optimale 
samenwerking met alle betrokken partijen, 
om te komen tot het beste resultaat. De 
Praatmaat Groep staat voor complete logo-
pedische zorg met een menselijk gezicht.

Wij behandelen mensen met een hulpvraag 
op het gebied van taal, spraak, afwijkende 
mondgewoonten, lees- en spellingsproble-
men, communicatie, gehoor, stotteren en 
eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge 
kinderen. Heeft u problemen met praten of 
maakt u zich wel eens zorgen om de spraak 
van uw kind? Vraagt u zich af of de logope-
dist iets voor u zou kunnen betekenen?  
De 'signaleringslijst' op de website zou u 
kunnen helpen. 

De Praatmaat Groep biedt logopedische hulp

Logopedie is meer  
dan ‘spraakles’ 

Wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van de spraak, de taal,  
de stem of het gehoor, dan staat ons team van ervaren logopedisten en 
 specialisten voor u klaar! Bij De Praatmaat Groep kan iedereen terecht voor 
logopedische hulp, van jong tot oud. In onze praktijken, maar ook op locatie 
of aan huis (indien geïndiceerd) bieden wij preventie, onderzoek, behandeling, 
advies en begeleiding. U als cliënt staat bij ons centraal; uw hulpvraag vormt 
ons  uitgangspunt.

Werkwijze
Onze aanpak is uiteraard afhankelijk van de 
cliënt en zijn of haar problematiek, maar kent 
een aantal standaardstappen:
-  De intake bestaat uit een kennismaking 

en het aanhoren van de hulpvraag.
-  Onderzoek door middel van 

een  anamnese, observaties en 
 gestandaardiseerde testmethodes. 

-  Behandeling. De duur en de frequentie 
van de behandelingen varieert van enkele 
weken tot enkele maanden en is afhankelijk 
van de aard en ernst van het probleem. 

-  Nazorg, een periodieke controle en  
indien nodig doorverwijzing naar andere 
specialisten. 

Praatmaat Groep
Het team van de Praatmaat Groep bestaat 
uit 45 logopedisten. Wij zijn gespecialiseerd 
in het (vroegtijdig) signaleren, onderzoe-
ken en behandelen van problemen op het 
gebied van spraak, taal, stem en gehoor en 
bieden zowel preventieve als curatieve zorg. 
Wij zijn allen opgeleid tot allround logope-
dist en hebben ons daarnaast door na- en 
bijscholing gespecialiseerd. Wij staan in het 
landelijke Kwaliteitsregister Paramedici en 
zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor 
Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Samenwerking
Samenwerken met anderen vinden wij erg 
belangrijk. Allereerst met u en uw omgeving 
(waar nodig) of met u als ouder / verzorger. 
Ouderbetrokkenheid bij de behandeling 
van een kind is van groot belang voor het 

 welslagen van een behandeling  
(zie ook www.tolkinfo.nl).
We werken samen met collega-logopedis-
ten. Al onze logopedisten nemen deel aan 
kwaliteitskringen om samen met collega's te 
werken aan kwaliteitsbevordering.
Om te komen tot een multidisciplinaire 
 aanpak, werken wij samen met huis-
artsen, fysiotherapeuten, tandartsen / 
 orthodontisten, diëtisten,  speltherapeuten, 
dyslexiespecialisten, kinderartsen,  
KNO- artsen, neurologen, maatschappelijk 
werkers, orthopedagogen, psychologen, 
leerkrachten, interne begeleiders en  
remedial teachers.
Ook werken wij samen met instellingen, 
scholen en behandelcentra en buiten-
schoolse opvang.

Vergoedingen
Logopedie wordt door de meeste 
 zorgverzekeraars vergoed vanuit het 
 basispakket. Sinds 1 september 2011 is de 
praktijk direct toegankelijk, hetgeen betekent 
dat u geen verwijzing meer van een arts 
nodig heeft. U hoeft zich voor logopedie dus 
niet extra te verzekeren. Wanneer u gekozen 
heeft voor een eigen risico, dan valt logo-
pedie daar wel onder. Ook tellen de kosten 
voor logopedische behandelingen mee voor 
het bedrag dat u vanwege de no-claimre-
geling kunt terugkrijgen. Behandelingen van 
kinderen onder de 18 jaar vallen buiten de 
no-claimregeling. 

Samen werken we aan het beste  resultaat. 
Wij zijn pas tevreden als u dat bent! 
 Informeer geheel vrijblijvend naar de 
 mogelijkheden. 

De Praatmaat Groep – Logopedie Alkmaar 
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