
Aanmelden 

Voor vragen of meer informatie kunt 

u altijd terecht bij een van onze  

vestigingen. 

Wij zijn bereikbaar via onderstaande 

contactgegevens: 

 

T: 06 22 808 129 

 

E: info@depraatmaatgroep.nl 

 

W: www.depraatmaatgroep.nl 

 

Correspondentieadres: 

 

DE PRAATMAAT GROEP B.V.  

Berkenlaan 11  

8181 NP Heerde  

 

DE PRAATMAAT GROEP  

 

LOGOPEDIE 

Telefoon: (06) 22 808 129 

Fax: (0578) 69 02 60 

E-mail: 

info@depraatmaatgroep.nl 

De Praatmaat Groep. Al 25 jaar spraakmakend goed! 



 

Wat is logopedie?  

Logopedie is de zorg die nodig kan zijn als 

er problemen zijn op het gebied van stem, 

spraak, taal, gehoor en het slikken. De  

logopedist houdt zich daarnaast bezig met 

voorlichting, preventie, onderzoek en het 

geven van advies. 

 

Wie zijn wij? 

De Praatmaat Groep is een landelijke  

organisatie van logopediepraktijken. Sinds 

1989 staat De Praatmaat Groep voor  

klantgerichtheid, kwaliteit, kennis,  

vraag-gestuurde zorg en preventie.  

Wij hebben diverse  

samenwerkingsverbanden om zo een  

compleet zorgpakket te kunnen bieden.  

 

  

Alle leeftijden  

Logopedie is er voor alle leeftijden. Alle 

praktijken van De Praatmaat Groep zijn 

Allround. Alle cliënten met communicatie 

problemen kunnen hier terecht, van jong 

tot oud!  Daarnaast hebben al onze  

praktijken diverse specialisaties  

bijvoorbeeld: 

 Specifieke spraak- en taalproblemen 

 Gedragsproblemen/ADHD/Autisme 

 Stemtherapie 

 Spraak– of slikrevalidatie na niet  

      aangeboren hersenletsel 

 Afwijkend mondgedrag (OMFT) 

 Stottertherapie,  

 Dyslexie 

 Eet- en drinkproblemen bij baby’s  

      en jonge kinderen  

 Meertaligheid 

 Nederlands Ondersteunend met  

      gebaren (NMG)  

 Ernstige fonologische  

      articulatiestoornissen  

 

Benieuwd welke 

specialisatie de 

praktijk bij u in 

de buurt heeft? 

Neem  

vrijblijvend  

contact op voor 

meer informatie.  

 

Vergoeding 

Logopedie wordt door de meeste  

zorgverzekeraars vergoed vanuit het  

basispakket. U hoeft zich voor  logopedie 

dus niet extra te verzekeren. Wanneer u  

gekozen heeft voor een (vrijwillig) eigen 

risico, dan valt logopedie daar wel onder. 

Behandelingen van kinderen onder de 18 

jaar vallen buiten het eigen risico en  

worden dus altijd volledig vergoed. 

Een verwijzing van een (huis)arts of  

specialist is noodzakelijk. 

 

Altijd in de buurt  

De Praatmaat Groep is een landelijke  

organisatie. We zijn dus altijd bij u in de 

buurt! 

Voor meer informatie over De Praatmaat 

Groep, welke vestiging bij u in de buurt zit, 

online logopedie of logopedie op locatie 

kunt u ook terecht op onze website: 

 

www.depraatmaatgroep.nl 


