
HOE MELD IK ME AAN?

logopedie



1
Aanmelden in stappen

Aanmelding
Je kan je aanmelden op eigen initiatief of op basis van een
doorverwijzing van bv. school, CLB, huisarts...
De aanmelding gebeurt via het aanmeldformulier op de
website. Na het invullen van het contactformulier neem ik
contact met jou op voor het inplannen van een intakegesprek.

3Dokter
De dokter vult het eerste luik van het voorschrift in. Hierna kan
jij of je kind onderzocht worden.

2Intakegesprek
Dit is een verkennend gesprek waarin geluisterd wordt naar
jouw hulpvraag of die van je kind. Wanneer ik je verder kan

helpen, word je doorverwezen naar een dokter.



5Dokter
De dokter vult het derde luik van het voorschrift in. Het is
afhankelijk van het type stoornis welke dokter er moet
geraadpleegd worden, ik geef jou hier duidelijk instructies over.

7Therapie
Indien de onderzoeksresultaten goedgekeurd worden door de
arts en door de mutualiteit kan de therapie gestart worden.

6Adviesgesprek
De resultaten van het onderzoek worden uitgebreid

besproken. We stellen samen de therapiedoelen op en het
therapieproces wordt geduid.

4TestfaseOp basis van het intakegesprek, selecteer ik de nodige testen
en onderzoek ik jou of je kind uitgebreid. De informatie van het

onderzoek wordt verwerkt en geraporteerd in een verslag.



Over Taboe
Bij Taboe kom je als cliënt terecht in een huiselijke praktijk waar alles

bespreekbaar is. Zowel kinderen als volwassenen zijn bij ons welkom. Taboe
is een plek waar je 100% jezelf kan zijn, een plaats waar je kan groeien en
ontwikkelen. Wij focussen steeds op het positieve en begeleiden jou in het

worden van de beste versie van jezelf.

De grootste sterkte van Taboe is het multidisciplinaire team waarbij iedere
therapeut beschikt over eigen kennis en expertise, hierdoor kunnen wij
steeds op de best mogelijke manier inspelen op jouw hulpvraag.

Samenwerking tussen onze therapeuten en met de omgeving van de cliënt is
bij Taboe uiterst belangrijk.


