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Het team van De Praatmaat Groep bestaat 
uit 50 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 staan in het landelijke Kwaliteitsregister 
Paramedici en zijn lid van de Nederlandse 
Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 
(NVLF).

Expertise Centrum UMCG
Op onze locatie in het UMCG zien wij een 
brede doelgroep van pasgeborenen tot 
ouderen. Op deze locatie zijn twee logope-
disten werkzaam, met ieder eigen specialisa-
ties. Monique Holwerda is allround opgeleid, 
maar gespecialiseerd in slikstoornissen bij 
volwassenen, stemstoornissen, transgen-
ders, laryngectomiepatiënten, oncologie en 
oromyofunctionele therapie (OMFT). Nathalie 
Perdok is allround opgeleid, maar is gespe-

Hulp rond communicatie, slikken, stotteren enzovoort

Logopedie: niet alleen voor kinderen
Sinds 1989 staat De Praatmaat Groep voor klantgerichtheid, kwaliteit, kennis, 
kunde en een korte behandelduur. In onze praktijken, maar ook op locatie of 
aan huis (indien geïndiceerd) bieden wij preventie, onderzoek, behandeling, 
advies en begeleiding. 

cialiseerd in OMFT en preverbale logopedie 
(eet- en drinkproblemen bij baby's en zeer 
jonge kinderen), en heeft zich in de afgelo-
pen jaren gespecialiseerd in sondevoeding, 
laryngectomie, kinderneuropsychologie en 
kinderen met een meervoudige beperking. 

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 anam-

nese, 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 specia-
listen. 

Vergoedingen
Logopedie wordt door de meeste zorgver-
zekeraars vergoed vanuit het basispakket. 
U hoeft zich voor logopedie dus niet extra te 
verzekeren. Wanneer u gekozen heeft voor 
een extra eigen risico, dan valt logopedie 
daar wel onder. Ook tellen de kosten voor 
logopedische behandelingen mee voor het 

bedrag dat u vanwege de no-claimregeling 
kunt terugkrijgen. Behandelingen van 
kinderen onder de 18 jaar vallen buiten de 
no-claimregeling. 

Wij behandelen mensen met een hulpvraag 
op het gebied van taal, spraak, afwijkende 
mondgewoonten, communicatie, gehoor, 
slikken, stotteren en eet- en drinkproblemen 
bij baby’s en jonge kinderen. Heeft u proble-
men met spreken of slikken óf maakt u zich 
wel eens zorgen om de spraak van uw kind? 
Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u 
zou kunnen betekenen? Neem eens kijkje 
op onze website of informeer vrijblijvend naar 
de mogelijkheden.

Samen streven we naar het beste resultaat. 
Wij zijn pas tevreden als u dat bent!
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