
Praktijkinformatiefolder OMFT Zeeland       
 
Vandaag hebt u waarschijnlijk voor het eerst een logopedische praktijk bezocht. Er heeft een intakegesprek 
met u plaatsgevonden. In dit gesprek zijn zaken met betrekking tot de logopedische behandeling (OMFT) 
aan u uitgelegd. Hieronder staan de belangrijkste punten nog eens op een rijtje: 
 
* Allereerst is het van belang na te gaan hoe u voor logopedische hulp verzekerd bent. Doorgaans valt de 
   vergoeding van logopedie binnen de basisverzekering. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder heeft een   
  verplicht eigen risico. Dit heeft de overheid bepaald. Een eigen risico is het bedrag dat u zelf moet  
  betalen voordat u een vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt. Dit geldt dus ook voor de vergoeding  
  van logopedische behandelingen (OMFT). 
 
* Oro-myofunctionele therapie start alleen indien u in het bezit bent van een door een (huis)arts, tandarts,  
   orthodontist of specialist afgegeven verwijzing. Deze verwijzing dient u bij het eerste bezoek aan de  
  OMFT-specialist (logopedist) af te geven. 
    
* Na het anamnesegesprek krijgt u/uw kind een gratis schrift/mapje/plakboek. Hierin worden de oefeningen  
  genoteerd.  
 
* Voorin het schrift/mapje/plakboek vindt u een afsprakenkaart. Aan het begin van de les wordt de gemaakte  
   afspraak afgetekend. Een nieuwe afspraak wordt genoteerd. 
 
* Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van tevoren af te melden, anders wordt de gemiste behandeling  
   bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De betalingsvoor- 
 waarden ontvangt u bij het kennismakingsgesprek of zijn terug te lezen op de website: www.omftzeeland.nl. 
 
* Voordat de oro-myofunctionele therapie start, vinden er observaties plaats en worden er foto’s gemaakt van  
  het gebit. Ook worden er metingen verricht. De resultaten van de observatie en het onderzoek moeten  
   duidelijkheid geven over hetgeen geoefend moet gaan worden. Zo’n onderzoek zal een tweetal sessies in  
 beslag nemen. 
 
* De resultaten van de observatie en het onderzoek worden met u besproken. Indien gewenst kunt u een  
  overzicht krijgen van de verkregen bevindingen.  
 
* Vervolgens maakt de logopedist een handelingsplan. Hierin staan de therapiedoelen beschreven. De  
   therapiedoelen worden met u besproken. Na een behandelperiode (lengte hiervan verschilt per cliënt)  
  wordt het behandelplan met u geëvalueerd.  
 
* De verwijzer/huisarts zal een startverslag ontvangen. U krijgt dit verslag ook. 
 
* Bij aanvang van de behadeling krijgt u een behandelovereenkomst ter ondertekening aangeboden. Dit  
 moet in tweevoud ondertekend worden. 
 
* Wanneer u dat wenst, kunt u het behandeldossier inzien. 
 
* In onderling overleg wordt de frequentie van de logopedische behandeling bepaald. Doorgaans is dit  
  één maal per week. Het is ook mogelijk om twee maal per week logopedische therapie te volgen. Dit komt 
   echter niet zo vaak voor. 
 
* De lengte van de therapie is per persoon verschillend. Oro-myofunctionele therapie omvat gemiddeld 15 tot  
 20 consulten (dit kan individueel sterkt verschillen); eerst wekelijks, daarna met langere tussenpozen. Na  
 afloop van de behandelingen vinden er na een langere tijd nog controles plaats. 
 
* In onderling overleg wordt het tijdstip van de OMFT-behandeling bepaald. Deze behandeling zal wekelijks 

op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Indien dit niet het geval is, wordt dit mondeling of schriftelijk  
   doorgegeven. 
  
* Eén OMFT-behandeling duurt 25 minuten. Na iedere behandeling heeft de behandelend logopedist 5  
  minuten administratietijd.  

http://www.omftzeeland.nl/


* Probeer als ouder regelmatig de logopedische behandeling bij te wonen. Bij de behandeling van kinderen  

  in de basisschoolleeftijd verwachten we dat een ouder wekelijks bij de behandeling aanwezig is, mits    
  anders met de behandelend logopedist overeen is gekomen. Wanneer u de les bijwoont, dan ziet u  
  hoe u thuis met uw zoon/dochter kunt oefenen. Tevens vindt er op deze manier makkelijker overleg plaats. 
 
* Gedurende de OMFT-behandeling wordt het huiswerk herhaald en wordt er nieuwe lesstof geoefend.  
   Daarnaast wordt huiswerk opgegeven. Thuis dient er consequent geoefend te worden. Soms 1x per dag  
  soms meerdere malen per dag. 
 
* Tijdens de therapie vindt er regelmatig overleg met u plaats. Hebt u vragen? Stel ze gerust! 
 
* Indien noodzakelijk vindt er overleg plaats met derden (tandarts, orthodontist, leerkracht, etc.). U wordt  
   hierover vooraf op de hoogte gebracht. Indien u wenst kunt u bij dit overleg aanwezig zijn. 
 
*  Indien een instantie schriftelijke informatie vraagt over de OMFT-behandeling, dan kan dit alleen  
 verstrekt worden indien u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
 
* De metingen die bij aanvang van de OMFT-behandelingen zijn gedaan, worden met regelmaat herhaald. 
 Ook worden er met regelmaat foto’s gemaakt van het gebit. Vorderingen worden hiermee vastgelegd. Deze  
 vorderingen worden met u en indien gewenst met betrokkenen besproken. 
 
* Het handelingsplan wordt met u geëvalueerd. Indien noodzakelijk wordt het handelingsplan aangepast. 
 
* Indien blijkt dat er goede vorderingen zijn, dan wordt in onderling overleg besproken hoe het verloop van de  
 therapie er uit zal zien. De frequentie van het aantal logopedische  behandelingen zal geleidelijk aan  
 verminderd worden zodat een goede transfer naar de dagelijkse situaties plaatsvindt.  
 Controlebehandelingen worden in overleg afgesproken. 
 
* De verwijzer/huisarts krijgt bij afronding van de therapie een eindverslag.  
 
* Deze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling. Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder  
  van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische  
  behandeling. Schroom niet om deze klacht te bespreken met de behandelend logopedist of de   
  praktijkhouder (Liset Maas-Houtekamer). Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing 
  biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van  
  een klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij deze praktijk is aan- 
  gesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht u gebruik willen maken van de Klachten-  
  en geschillenregeling Paramedici dan kunt u hierover informatie vinden op de website  
  www.omft-zeeland.nl 
 

* Klantentevredenheidsonderzoek  

   Wij willen graag goede zorg verlenen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe u de logopedische  
   behandeling heeft ervaren. Voldoet de (kwaliteit van de) logopedische behandeling aan uw 
   verwachtingen? Om dit te meten is er een vragenlijst ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor  
   Logopedie. Met de uitkomsten (anonimiteit is gewaarborgd) van deze vragenlijst kan de logopedist  
   bekijken wat zij zou kunnen verbeteren. Deze verbeteringen kunnen betrekking hebben op het handelen  
   van de logopedist of op de praktijkvoering. Na afloop van de begeleiding krijgt u van CTO Logo (indien u  
   hiervoor toestemming heeft gegeven) een digitale vragenlijst (enquête). Wij hopen dat u deze in wilt  
   vullen.  
 
Wij hopen dat bovenstaande een duidelijk beeld geeft over de logopedische begeleiding die u wordt 
aangeboden in deze praktijk. Mocht u vragen hebben omtrent deze informatiefolder, dan kunt u contact 
opnemen met Liset Maas-Houtekamer, praktijkhouder.  
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http://www.logopedie-arnemuiden.nl/files/WKKGZ-informatie_patienten.pdf
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