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Praktijkinformatie
Op deze manier wil ik u graag kennis laten maken met mijn praktijk en de logopedisten. Voor uitgebreide
informatie wil ik u uitnodigen om eens een kijkje te nemen op de website www.logopedie-pluspunt.nl. Wij
zijn ook te volgen op Facebook (Logopedie Pluspunt) en Twitter (@LogoPluspunt).

Logopedie Pluspunt voorheen logopediepraktijk Dalfsen bestaat sinds 1982 en heeft drie vestigingen. In
Trefkoele+ aan de Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen, in het Kulturhus ‘het Mozaïek’ aan het Kroonplein 58 in
Lemelerveld en in het gebouw De Schakel aan de Lemelerweg 74 in Lemele. 

Wat doen wij?
De logopedist houdt zich bezig met taal, spraak, stem, gehoor, mondmotoriek-, eet- en drinkproblematiek.
Wij behandelen een grote verscheidenheid aan problemen op deze gebieden. U kunt dan denken aan pro-
blemen met verstaanbaarheid, woordenschat, zinnen formuleren, stem, luistervaardigheid, auditieve vaar-
digheden, lees- en spellingsproblemen, duimen en andere mondgewoonten.
Wij werken ook met kinderen en/of volwassenen met afasie, autisme (ASS, zoals PDD-nos), AD(H)D, dys-
lexie, ziekte van Parkinson, hyperventilatie, et cetera.

Logopedisten
Chantal Punt-Vermeulen, praktijkhoudster en logopedist. Werkzaam in de praktijk sinds juli 2002 (met
zwangerschapsverlof van 20 mei t/m 10 oktober 2016, wordt vervangend door Christine van den Brink)
Mirjam Koop, logopediste en spraak-taalpatholoog. Werkzaam in de praktijk sinds september 2011.
Keshia van Duren, logopediste. Werkzaam in de praktijk sinds december 2011.

Openingstijden
Dalfsen
Dinsdag 8:00 tot 17:30 (zo nodig langer)
Woensdag 9:00 tot 17:00 (zo nodig langer) 
Donderdag 8:00 tot 17:30 (zo nodig langer)
Vrijdag 9:00 tot 17:30 (zo nodig langer)

Lemelerveld
Maandag 8:00 tot 17:00 (zo nodig langer)
Woensdag 8:00 tot 17:00 (zo nodig langer)
Vrijdag 8:00 tot 12:00

Lemele
Dinsdag 8:00 tot 14:00 (zo nodig langer) 

Bereikbaarheid
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar via de mail info@logopediepluspunt.nl of op 06-25425632. De praktijk
in Dalfsen is op dinsdag t/m vrijdag tijdens werktijden bereikbaar op 
0529-433633. Op maandag en woensdag is de praktijk in Lemelerveld bereikbaar op 
06-28367257. Bij afwezigheid kunt u op beide nummers de voicemail inspreken.



Werkwijze
Onze behandelingen starten met een uitgebreid vraaggesprek om de problemen helder te hebben en vol-
doende informatie te krijgen om kwalitatief goede begeleiding te geven. 
Vervolgens zal er onderzoek plaatsvinden en zal er zo nodig een behandelplan worden opgesteld. Daarna
zal er in de meeste gevallen voor kortere of langere tijd wekelijks 30 minuten behandeld worden. 
Wij houden ons aan de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Specialisaties
Wij zijn gespecialiseerd in spraak-taal behandelingen bij kinderen van 2 ½ t/m 6 jaar.  
Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in afwijkende mondgewoonten, zoals open mondgedrag, speen- en
duimzuigen en afwijkend slikken bij alle leeftijden. Op tijd behandelen hiervan kan in sommige gevallen or-
thodontische behandeling voorkomen of verkorten.

Samenwerking
Als logopedisten werken wij zelfstandig. Samenwerking met andere disciplines is vaak erg belangrijk. Wij
nemen dan ook zo nodig en met uw toestemming contact op met leidsters, leerkrachten, fysiotherapeuten
en andere disciplines.
Verder hebben wij regelmatig overleg met de schoollogopedisten van de gemeente Dalfsen, die alle kinde-
ren in groep 2 van de basisschool screenen.

Kwaliteit
De logopedisten bij Logopedie Pluspunt staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid
van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Wij voldoen dus aan
alle eisen die worden gesteld aan logopedisten. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, vol-
gen wij de nodige bij- en nascholing.
Ook heeft Logopedie Pluspunt op 22 december 2014 de Kwaliteitstoets behaald en toont daarmee aan dat
ze aan de organisatorische en administratieve eisen voldoet. 

Directe Toegang Logopedie (DTL)
Vanaf 1 augustus 2011 zijn wij direct toegankelijk. Kijk in uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar de
DTL-screening vergoedt. Er is dan geen verwijsbrief meer nodig van een huisarts, specialist of tandarts. In
de eerste kennismaking moeten wij in korte tijd beoordelen of u bij de logopedist op het juiste adres bent.
Het kan voorkomen dat wij u toch het advies geven om naar de huisarts te gaan, zodat de huisarts u kan
verwijzen naar de juiste discipline.

Wat verwachten wij van u
De meeste logopedische problemen zijn alleen op te lossen of te verminderen door veelvuldige oefening.
Vermoedelijk komt u (met uw kind) één keer per week naar de logopedist. Dit alleen zal onvoldoende effect
hebben. U moet er dan ook rekening mee houden dat er thuis elke dag geoefend moet worden om zo snel
mogelijk het gewenste effect te behalen. Elke dag 10 à 15 minuten is in de meeste gevallen voldoende.

Ik hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij uw eigen logopedist of op
de website www.logopediepluspunt.nl. Mocht u mij persoonlijk willen spreken, dan kan dat altijd op 06-
25425632. 

Met vriendelijke groet,

Chantal Punt-Vermeulen, praktijkhoudster


