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WAAROM 
MONDIAAL

LOGOPEDIE? 



• Ruim 25 jaar ervaring
• Gespecialiseerde logopedisten
• Samenwerking met verwijzers en betrokkenen
• Persoonlijke aandacht
• Meerdere locaties
• Avondopening
• Kwaliteitsgeregistreerd
• wekelijks een spreekuur voor vragen over logopedie 
• Betrokken en ambitieuze logopedisten
• Zorgvuldige begeleiding en prettige sfeer

WAAROM MONDIAAL  
LOGOPEDIE?

Meer informatie? 
mondiaallogopedie.nl of bel 010 - 432 57 45

Aanmelden  
kan via onze website  
of u kunt bellen naar   
T 010 - 432 57 45

(zie achterzijde)



Specialisaties op het gebied van eet- en drinkproblemen, sensorische informatieverwerking (SI), Downsyndroom,  

autisme, ernstige spraakproblemen, taalstoornissen, meertaligheid, oro-myo-fynctionele therapie (OMFT)

• Ruim 25 jaar ervaring
• Gespecialiseerde logopedisten
• Samenwerking met verwijzers en betrokkenen
• Persoonlijke aandacht
• Meerdere locaties
• Avondopening
• Kwaliteitsgeregistreerd
• wekelijks een spreekuur voor vragen over logopedie 
• Betrokken en ambitieuze logopedisten
• Zorgvuldige begeleiding en prettige sfeer

Baby’s  
(0-1 jaar)
•  verslikken

•  moeite met kauwen, eten van een lepel

•  moeite met drinken uit de borst, fles  

of beker

Dreumesen en peuters  
(1-4 jaar)
• weinig of niet spreken (in de 

moedertaal)

• onverstaanbaar spreken

• frustratie door zich niet of onvoldoende  

te kunnen uiten

• onvoldoende taalbegrip voor de leeftijd

• blijven hangen op klanken / stotteren

• opvallend kwijlen 

Kleuters en basisschool leerlingen 
(4-12 jaar)
• onvoldoende of onverstaanbaar spreken 

(o.a. klankvervangingen of weglatingen)

• stotteren

• slissen

• afwijkend mondgedrag zoals duimen,  

open mond, speekselverlies

• onvoldoende taalbegrip voor de leeftijd

• (te) korte of kromme zinnen maken

• onsamenhangend vertellen

• moeite met vaardigheden met 

betrekking tot het voorbereidend lezen 

Jongeren en volwassenen  
(vanaf 12 jaar)
• slecht verstaanbaar spreken

• ondersteuning orthodontische 

behandeling

• hees of schor stemgeven

WAT BIEDEN WIJ?
ONDERZOEK EN BEHANDELING



Mondiaal logopedie

Socratesstraat 333

3076 BX Rotterdam

 

De Catamaran

Catullusweg 298

3076 KH Rotterdam

 

Mr. van Eijck

Ruimersdijk 100

3079 HK Rotterdam

Centrum voor Jeugd  

en Gezin, IJsselmonde

Groene tuin 265

3078 KG Rotterdam

 

Wereld op Zuid

Schere 39

3085 DT Rotterdam

 

De Sleutel

Asterstraat 26

3073 ZT Rotterdam

 

De Toermalijn

Hijkerveld 5

3085 PA Rotterdam

 

Meer informatie? 
mondiaallogopedie.nl of bel 010 - 432 57 45

LOCATIES 

Kijk  
voor uw  

dichtstbijzijnde 
locatie op  

onze website!

 
 AANMELDEN 

Aanmelden kan telefonisch 010 - 432 57 45 of met het aanmeldformulier op  

www.mondiaallogopedie.nl. Bij de aanmelding kunt u een voorkeurslocatie 

aangeven. Bezoek onze website voor informatie over aanmelden. 

VERGOEDING
Logopedie voor kinderen wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk voor 

vergoeding bij volwassenen de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.


