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BATHMEN
Logopediepraktijk Bathmen

DEVENTER
De Kieviet Logopedie

Felix, Praktijk voor Kind 
en Communicatie

Logopediepraktijk Colmschate - Schalkhaar

Logopediepraktijk Deventer - C

Logopediepraktijk Meijer

SCHALKHAAR
Logopediepraktijk Colmschate - Schalkhaar

GORSSEL/WARNSVELD
Logopediepraktijk De Weerklank

HOLTEN
Logopedie Holten

OLST
Logopedie Olst
Logopedist Petra Koekkoek

NIEUW HEETEN
Logopedie Nieuw Heeten

TWELLO
 Groepspraktijk 't Twenlo
Logopediepraktijk IHAM Vercoulen

MAAK KENNIS MET:

LOGIS 
MIDDEN IJSSEL
SAMENWERKENDE LOGOPEDIEPRAKTIJKEN
Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg in 
uw omgeving.  De persoonlijke benadering van een 
kleine praktijk met  gezamenlijke kennis. Niet de 
vergoeding, maar uw herstel is onze opbrengst. 

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.LOGISMIDDENIJSSEL.NL

SCHADELIJKE 
MONDGEWOONTEN
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SCHADELIJKE MONDGEWOONTEN ZIJN:
+  duimzuigen of vingerzuigen
+  speenzuigen
+  een open mond hebben als je niet praat
+  ademen door de mond
+  de tong ligt laag in de mond (tegen of op de ondertanden)
+  verkeerd kauwen
+  nagelbijten
+  verkeerd slikken 

De spieren in en om de mond zijn belangrijk. 
Ze zijn belangrijk bij het eten en drinken en bij het 
praten. Ook zorgen ze voor de vorm van het gebit 
en de vorm van de kaken. 

Er kunnen verkeerde mondgewoonten zijn, 
waardoor spieren niet (meer) goed samenwerken. 
Deze verkeerde mondgewoonten zijn dan schadelijk.

Een voorbeeld: de spieren van 
de tong en de lippen worden 
niet goed gebruikt door het 
duimzuigen.  De tong kan dan 
tijdens praten en slikken tegen 
of tussen de tanden komen. De 
tong drukt dan steeds tegen 
de tanden. Hierdoor kunnen de 
tanden naar voren groeien. En 
ook kun je klanken verkeerd 
gaan uitspreken, je ‘slist’ dan 
bijvoorbeeld.

Tanden en kiezen kunnen scheef gaan staan door 
schadelijke mondgewoonten. Ook kan een kaak anders 
groeien. Zo kunnen problemen met slikken 
of kauwen ontstaan. Ook kun je hierdoor problemen 
met je kaakgewricht krijgen.

SCHADELIJKE MONDGEWOONTEN

Na zes maanden

Logopedisten kunnen goed helpen bij het 
afleren van schadelijke mondgewoonten. 
Zij zijn hiervoor speciaal geschoold. Ook 
kunnen ze goede mondgewoonten aanleren.

Hier is een speciale therapie voor, OMFT (oro-
myofunctionele therapie). Deze therapie zorgt 
ervoor dat de spierkracht in en om de mond ver-
betert. Ook de uitspraak kan worden verbeterd.

Soms is een beugel nodig. Ook dan kan OMFT 
helpen bij het krijgen van een betere tandstand. 
Na de beugel kan OMFT helpen om de mooie 
gebitsstand te houden.

Op de website van LOGIS Midden IJssel kunt u zien 
welke praktijken in de regio Midden-IJssel OMFT 
bieden. www.logismiddenijssel.nl

Logopedie zit in de basisverzekering. 
Zorgverzekeraars vergoeden 
logopedie voor kinderen 100%. 

Voor volwassenen geldt 
het eigen risico.

Na drie maanden

Voor de behandeling
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