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Logopedie 

 
Logopedie helpt mensen die het moeilijk hebben met taal, zowel bij het spreken en 
begrijpen als bij het leren en studeren. Alles wat gezegd en geschreven wordt, betreft 
taal. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren (lezen, schrijven 
en rekenen) en te studeren. Als je problemen hebt met taal heeft dit een negatieve 
invloed op je sociaal en emotioneel leven. 
 
Een logopedist helpt ook met de uitspraak van klanken, het juiste gebruik van je 
stem, het begrijpen en gebruiken van woorden en zinnen, het plannen van huiswerk, 
lessen en examens. 
 
Je kan bij de logopedist getest,geadviseerd en behandeld worden. Bij een 
behandeling gebruikt de logopedist specifieke methodes die gegroeid zijn uit 
wetenschappen als geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde, ... De 
logopedist werkt vaak samen of overlegt met andere partners zoals een arts, 
tandarts of orthodont, psycholoog, orthopedagoog ,kinesist, leerkracht en begeleider. 
Peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, pubers, jong volwassenen,volwassenen en 
ouderen kunnen deze therapie volgen. Tijdens verschillende fasen in je leven kan je 
problemen krijgen met alles wat met taal, begrip en spraak te maken heeft. De 
logopedist is er voor opgeleid om je bij deze specifieke problemen te helpen en te 
trainen. Met leeftijdsadequate materialen en aanpak motiveert de logopedist je om je 
doelstelling te bereiken. 
Als hulpvrager maak je telefonisch een afspraak met de logopedist. Tijdens een 
eerste gesprek wordt de hulpvraag en voorgeschiedenis overlopen. Daarna volgt een 
test en indien nodig wordt behandeling of opvolging door de logopedist geadviseerd. 
 
Cliënt en logopedist werken samen. Samen gaan we uit van wat je goed kan en wat 
je sterke kanten zijn. Logopedie kan aangeboden worden in sessies van 30 of 60 
minuten. Dit hangt af van het probleem. Bij kinderen en pubers zorgt de logopedist 
voor een begeleiding op maat. Door overleg met ouders,leerkrachten, CLB en 
derden kan de nodige veiligheid en ondersteuning geboden worden. 
 
De logopedische behandeling wordt per prestatie betaald. Het honorarium en het 
terugbetalingstarief van een behandeling bij een zelfstandig werkend, 
geconventioneerd (akkoord met RIZIV) logopedist zijn wettelijk vastgelegd. Voor een 
aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit. 


