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Waarom deze folder?

Wat verwachten wij van ouders

Iedere logopediepraktijk werkt op zijn eigen manier. Wij vinden een

Om samen met uw kind tot een goed eindresultaat te komen, verwachten wij van ouders

goede relatie met ouders en kinderen belangrijk. Alleen zo kunnen wij 		

betrokkenheid bij de behandelingen. Betrokkenheid van ouders is een voorwaarde om

samen goed werk leveren. In deze folder informeren wij u over:

logopedie te laten slagen, omdat u de oefenstof met uw kind thuis in de praktijk brengt. De

• Wie wij zijn

• Wat wij van ouders verwachten

• Wat u van ons mag verwachten

• Algemene informatie

De praktijk en de logopedisten
De Kletsmajoor is een kinderpraktijk. Onze logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Wij volgen regelmatig cursussen, om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen
binnen de logopedie. Binnen de praktijk consulteren wij elkaar vanuit onze eigen specialismen. Wij zijn een gecertificeerde praktijk, die voldoet aan alle kwaliteitsnormen binnen de
logopedie. Op onze website: www.dekletsmajoor.nl kunt u kennismaken met onze logopedisten en met de specialismen binnen ons team.

• Jonge kinderen van 0 tot 2 jaar

• Stemproblemen

• Meertaligheid

• Autisme en syndromen, zoals
het Syndroom van Down

• Articulatieproblemen

• Eet- en drinkproblemen

• Afwijkende mondgewoonten

• Schisis

(m.b.v. Oro MyoFunctionele Therapie)
• Voorwaarden voor het leren

Afspraak maken
Een behandeling duurt 25 minuten. Op maandag t/m vrijdag is de praktijk van 8.30 uur t/m
17.00 uur geopend. Op maandag werken wij op één praktijklocatie ook in de avonduren.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 010-425 31 90 en via email info@dekletsmajoor.nl.
Of u kunt het aanmeldformulier invullen op onze website: www.dekletsmajoor.nl.
Als wij aan het behandelen zijn kunnen we de telefoon niet opnemen, spreekt u
dan alstublieft een voicemail in. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.
1E AFSPRAAK. Wat neemt u mee:
• Verwijsbrief van de arts

Onze behandelgebieden

• Taalproblemen

ouderbetrokkenheid wordt met u besproken tijdens het intakegesprek.

• Stotteren
• Sensorische informatieverwerking

lezen en schrijven bij kleuters

• Identiteitsbewijs van uw kind

Afspraak afzeggen
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Het afzeggen van afspraken doet u minimaal 24 uur van tevoren. Dit kan direct bij uw eigen
logopedist of u kunt naar de praktijk bellen: 010-425 31 90. Lukt dit niet 24 uur van tevoren,
dan kunt u dit aan het begin van de dag tussen 8.00 uur en 8.30 uur doen. Bij afwezigheid
zonder bericht of te laat afzeggen, wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. Download
onze afsprakenapp om u te helpen herinneren wanneer u een afspraak bij ons heeft.

Onze locaties
Wat mag u van ons verwachten?
Kinderen helpen is onze passie. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons uitsluitend te richten
op het behandelen van kinderen. Het bieden van logopedische zorg aan kinderen vraagt om
een andere benadering, dan het behandelen van volwassenen. Wij hebben een eigen aanpak,
waarbij de beleving van het kind centraal staat. Onze logopedische testen en ons behandelmateriaal is hierop aangepast. Bij het opstellen van het behandelplan werken wij nauw samen
met ouders, leerkrachten en eventuele andere zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen met plezier naar de Kletsmajoor gaan. Daarbij is het van belang dat de kinderen
begrijpen waarom ze naar logopedie komen.

Onze hoofdlocatie is gevestigd in het Lloydkwartier (Rotterdam-Delfshaven). De Kletsmajoor
zit op de eerste etage van het herkenbare Witte de With-gebouw aan de Sint-Jobsweg 10 te
Rotterdam. Ook zijn we gevestigd in Gezondheidscentrum Özveren aan het PC Hooftplein 45.
Daarnaast werken onze logopedisten op diverse scholen in de wijken Delfshaven en
Spangen. Zit de Kletsmajoor niet op uw school? Dan bent u ook welkom bij de Kletsmajoor
op een school in de buurt. Een overzicht van onze locaties vindt u op onze website.

Vergoeding
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Logopedie voor kinderen
wordt door alle zorgverzekeraars 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een
geldige verwijzing nodig van een arts.
Met vriendelijke groet, Het Team van de Kletsmajoor

