
Afspraak maken? Meer informatie? 

Maartje bellen kan natuurlijk ook!

 

Maartje Logopedie

088 000 52 05 

Maartje Thuiszorg 

053 537 55 55

Maartje Kraamzorg 

088 000 52 15 

Maartje is onderdeel van

 LOGOPEDIE 
 VOOR VOLWASSENEN 
 WANNEER COMMUNICEREN, 
 KAUWEN OF SLIKKEN MOEILIJK IS

Maartje is kleinschalig georganiseerd en heeft een 

vestiging bij u in de buurt. Dat maakt het maken 

van afspraken extra makkelijk. Bovendien zorgt 

Maartje altijd voor een vast aanspreekpunt. En 

dat is wel zo prettig en vertrouwd als het gaat om 

zoiets persoonlijks als zorg verlenen. Zorg bieden 

aan iedereen die daar behoefte aan heeft én voor 

iedereen makkelijk beschikbaar zijn. Dat is typisch 

Maartje. Een lidmaatschap is dan ook niet nodig 

voor de dienstverlening van Maartje. Bij Maartje 

bent u gewoon altijd van harte welkom!

 MAARtJE IS IN DE BUURt!

Maartje is gevestigd in:

Enschede

Hengelo

Hof van Twente

Losser

Ootmarsum

Oldenzaal

Tubbergen

Weerselo

Denekamp (locatie Gerardus Majella)

 

Maartje is werkzaam in heel twente

Alle Maartje-info staat ook op 

www.maartje.nl

Behandelcentrum Sint Maarten B.V.
Postbus 244
7570 AE Oldenzaal 
KvK-nr 08179785 
maartje@zorggroepsintmaarten.nl



Ouderdom komt met gebreken. Een oud gezegde. Maar dat betekent niet 

dat we niets aan deze ‘ongemakken’ kunnen doen. Wanneer u moeite krijgt 

of heeft met praten, kauwen of slikken, lijkt dit er wellicht ‘bij te horen’. 

Maartje helpt u echter graag om deze klachten te verminderen en er zo goed 

mogelijk mee om te gaan. De logopedist helpt met oefeningen en advies 

waardoor communiceren en eten en drinken weer prettiger zal verlopen. 

Uzelf niet goed meer kunnen uiten door problemen met verstaanbaar spreken  

of het zoeken naar de juiste woorden, kan leiden tot een ongewild isolement.  

Problemen met slikken en verslikken zorgen voor onprettige en onveilige  

situaties. Logopedie kan u helpen om weer prettiger te communiceren en  

veiliger te eten en drinken. De logopedisten van Maartje zijn gespecialiseerd  

in het behandelen van volwassenen en helpen u graag.

■ problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem en slikken (die veroor-

zaakt worden door ouderdom of een neurologische aandoening) ■ afasie (taal-

stoornis) ■ dysartrie (spraakstoornis) ■ kauw- en slikstoornissen ■ speekselverlies

 VOOR WIE?

 ONDERZOEKEN, VOORLICHtEN EN BEHANDELEN

logopedie helpt u bij:  

Logopedie voor volwassenen
 PRAKtISCHE AANPAK, VOLGENS UW PERSOONLIJKE WENSEN

 LOCAtIE, VERGOEDINGEN EN AANMELDEN

 GOED COMMUNICEREN, VEILIG EtEN

Maartje helpt u graag bij het verbeteren van kwaliteit in uw dagelijks leven. We 

onderzoeken zowel de moeilijkheden die u ervaart als de mogelijkheden die u nog 

heeft. We stellen vervolgens samen een praktisch behandelplan op. Maartje geeft 

daarnaast advies en voorlichting aan uw eventuele partner, uw familieleden of 

verzorgenden. Omdat een taal-, spraak- of slikstoornis vaak onderdeel is van een 

complex ziektebeeld, kunnen gelijktijdig andere problemen ontstaan. Bijvoorbeeld 

op het gebied van uw motoriek, geheugen of gezichtsvermogen. Daarom werken 

wij, waar gewenst en mogelijk, samen met uw andere (para)medische behandelaren.

Afhankelijk van uw wensen en de ernst van uw klacht vinden er één of meerdere 

behandelingen per week plaats. Dit kan op één van onze bezoekadressen of op  

indicatie bij u thuis. Samen met u maken we hierover passende afspraken.

U hoeft geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist te hebben om een afspraak 

te maken. Onze logopedisten doen eerst een zogeheten DtL-screening. In dit voor-

onderzoek kijken we of een logopedische behandeling gestart kan worden. In de 

meeste gevallen wordt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verstuurd.

Het lijkt een kleinigheid, maar het heeft grote impact op uw kwaliteit van leven:

duidelijk verstaanbaar kunnen spreken en veilig eten of drinken. Met praktische  

tips en waardevolle  oefeningen helpen de logopedisten van Maartje u graag!


