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Verwijzing/Direct Toegankelijk 

U kunt op twee manieren logopedische therapie 

krijgen. 

Met verwijzing; U bent met uw klacht eerst bij een 

(huis) arts geweest en heeft een verwijzing   gekre-

gen voor logopedisch onderzoek/therapie. 

Vervolgens wordt bij de eerste afspraak gestart met 

de anamnese en onderzoek. Dit alles wordt        

vergoed door de zorgverzekeraar. Voor verzekerde 

vanaf 18 jaar en ouder geldt een eigen risico. 

Zonder verwijzing: U bent niet bij een (huis) arts 

geweest met uw klacht en heeft dus geen            

verwijzing. De eerste afspraak is een korte      

screening om te beoordelen of u met uw klacht op 

het juiste adres bent. In de vervolgafspraken komt 

de intake en onderzoek aan de orde.  

Blijkt echter na de screening dat het verstandiger is 

om eerst langs de (huis) arts te moeten dan zal er 

in overleg met u wel of geen vervolgafspraak wor-

den gemaakt. 

De kosten van de screening worden niet door alle 

zorgverzekeraars vergoed. Kijk bij de aanmelding in 

uw polisvoorwaarde of uw zorgverzekeraar de    

DTL-screening vergoed.  

 

Vergoeding 

Logopedische therapie zit in het basispakket en 

wordt  volledig vergoed door de zorgverzekeraar 

waar wij een contract mee hebben.  Wij hebben 

geen contract met CZ (Just, Nationale Nederlanden 

en Ohra) dat betekent dat  afhankelijk van uw polis 

u  een bedrag moet bij betalen. Als u een restitutie-

polis heeft wordt het bedrag ook volledig vergoed. 

Informeer vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar wat u 

moet bij betalen.  

Vanaf 18 jaar geldt het eigen risico. 

Informatie en aanmelding 

Voor informatie of aanmelding kunt u telefonisch 

contact opnemen met een van onze locaties of via 

email of website. 

info@lgopedieploumen.nl  

www.logopedieploumen.nl 

Logopedie Ploumen                      

(correspondentieadres en hoofdlocatie)                                                         

Zuringstraat 4                                                                        

6833 ER Arnhem                                                                     

tel: 026 321 521 8. 

 

Locatie de Spil                                                                               

Lupinestraat 12                                                                     

6841 GD Arnhem                                                                            

tel: 026 321 69 33 

 

Locatie de Piramide                                                                               

Groningensingel 1185                                                                    

6835 HZ  Arnhem                                                                            

tel: 026 327 00 62 

 

Locatie de Laar                                                      

Brabantweg 10                                                      

6844 GA Arnhem                                                      

tel: 026 383 54 07 

 

Locatie Elderveld                                                 

Leidenweg 5                                                         

6843 LA Arnhem                                                      

tel: 026 381 93 23                                                                        



Wie zijn wij? 

Logopedie Ploumen is opgericht door Helga Ploumen in 

1993.  

Wij werken op vijf locaties in Arnhem. 

De hoofdvestiging en tevens correspondentieadres is 

gehuisvest aan de Zuringstraat 4 (Malburgen Oost) te 

Arnhem. Sinds 2009  hebben we een dependance in het 

Multifunctioneel centrum de Spil (Malburgen West) te 

Arnhem en een dependance op de speciale basisschool 

de Piramide (Vredenburg).  Vanaf juni 2016 is de   loca-

tie de Laar (de Laar West) erbij gekomen en vanaf    

januari 2018 de locatie Elderveld. 

Wat doen wij? 

Ons team van logopedisten onderzoeken, begeleiden en 

behandelen problemen op het gebied van communicatie 

zowel bij kinderen als volwassenen. Door communicatie-

stoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-

emotioneel functioneren  zoals contact maken en uiten/

verwerken van gevoelens. Er kunnen ook problemen ont-

staan in het opnemen en verwerken van informatie met 

als mogelijk gevolg leerstoornissen.  

Bij Logopedie Ploumen staat de hulpvraag altijd centraal. 

We kijken individueel of multidisciplinair naar de beste 

benadering voor u of voor uw kind. U en/of andere instel-

lingen (bijvoorbeeld consultatiebureau, peuterspeelzaal, 

school, huisarts, tandarts enz) spelen direct of indirect 

een belangrijke rol binnen de begeleiding. 

Ons motto:  

We streven naar de optimale mogelijkheden 

op het gebied van stem, spraak, taal,         

gehoor, mondgedrag, slikken en adem. 

Waarvoor logopedische begeleiding ? 

Stem 

 Keelklachten a.g.v. intensief of verkeerd      

stemgebruik 

 Heesheid 

 Te hoge of lage spreekstem 

 Problemen met de luidheid 

Spraak 

 Onduidelijk spreken 

 Moeite met het uitspreken van woorden of     

klanken 

 Snel en onverstaanbaar spreken (broddelen) 

 Stotteren 

 Nasaliteitsstoornissen (neusspraak) 

 Dysartrie na een hersenbloeding (CVA) of     

hersentrauma 

Taal 

 Taalontwikkelingsproblemen (kleine woorden-

schat, onjuiste zinsbouw, onvoldoende begrip 

van wat er wordt gezegd) 

 Communicatiestoornissen door verstandelijke 

beperking  

 Afasie na een hersenbloeding (CVA) of         

hersentrauma 

 Meertaligheid 

 Dyslexie (problemen in de voorwaarden voor het 

leesproces) 

 

 

 

Gehoor 

 Slechthorendheid 

 Het niet goed kunnen onthouden van        

opdrachten 

 Verschillen tussen klanken niet goed kunnen 

horen 

Mondfuncties 

 Open mondgedrag/mondademen 

 Duim-, speen– of vingerzuigen 

 Mond motorische problemen 

 Afwijkend slikpatroon 

 Problemen met slikken/kauwen na            

hersenletsel 

Adem 

 Verkeerd ademen bij spreken en/of zingen 

 Hyperventilatie 

 COPD 

 

De logopedisten zijn lid van de Nederlandse       

Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.               

Ze staan ingeschreven in het kwaliteitsregister   

Paramedici. Daarnaast houden wij onze kennis op 

peil door het volgen van na-en bijscholingen en het 

deelnemen aan kwaliteitskringen.                           

In juni 2015 en 2017 en 2019 hebben wij de kwali-

teitstoets behaald. 


