Logopediepraktijk Roost/Hermsen is een groeiende en
dynamische allround praktijk met vestigingen in Lingewaard,
Waalsprong, Nijmegen, Groesbeek en Beuningen. U kunt bij ons
terecht voor onderzoek, diagnostiek en behandeling bij
problemen met taal, spraak, stem, gehoor en slikken bij
zowel kinderen als volwassenen.
Indien gewenst behandelen wij aan huis.
Wij hebben géén wachtlijst en hebben contracten
met alle zorgverzekeraars.
Wij bieden logopedische zorg bij:
• Eet- en drinkproblemen bij (jonge) kinderen
• Niet of slecht sprekende jonge kinderen
• Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
• Spraakproblemen bij kinderen
• Afwijkende mondgewoonten
• Dysfatische ontwikkeling
• Spraak-/taalproblematiek bij Down Syndroom
• Lees– en spellingsproblemen/dyslexie
• Stotteren
• Stemproblemen bij kinderen en volwassenen
• De ziekte van Parkinson
• Afasie
• Slikproblemen bij volwassenen
• Dysarthrie
Verwijzing of niet?
Logopedie is direct toegankelijk, dit betekent dat u in principe
zonder verwijzing naar de logopedist kunt. Het is echter
afhankelijk van uw zorgverzekeraar of dit wel of niet vergoed
wordt. Voor onderzoek, diagnostiek en behandeling is daarom
toch vaak een verwijzing van een arts nodig.
Deze kunt u aanvragen op advies van bijvoorbeeld school, GGD
of CB-arts. U kunt deze verwijzing ook zelf aanvragen, wanneer
u zich zorgen maakt. Bespreek deze zorgen dan met uw
huisarts.

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket
van uw zorgverzekeraar.
De kosten voor behandeling van
0-18 jarigen worden volledig
vergoed. Volwassenen dienen
rekening te houden met eigen
risico.
Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op
telefoonnummer 0481-454797 of 024-6759728, of mail naar
ons algemene emailadres info@logopedieroosthermsen.nl.
Bij een eerste afspraak neemt u een eventuele verwijzing mee,
uw verzekeringspasje en uw identiteitsbewijs (of dat van uw
kind).

Voor meer informatie over onze
praktijk, vestigingen en
openingstijden, kijkt u op
www.logopedieroosthermsen.nl
U kunt ons ook volgen op
Facebook of Twitter.
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