Hoe aanmelden voor logopedie?
Op eigen initiatief of na verwijzing door
een huisarts, kinderarts, NKO-arts, neuroloog, orthodont, scholen, CLB,… kunt u
telefonisch een afspraak maken met de
coördinator van De Duizendpoot.
Bij een eerste contact worden de problemen en de voorgeschiedenis in kaart gebracht.
We brengen u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheden op terugbetaling via het RIZIV
of aanvullende verzekering van het ziekenfonds.
Verder medische, psychologische of pedagogische gegevens kunnen in overleg
worden opgevraagd.

Groepspraktijk
De Duizendpoot
Runkstersteenweg 118/8
3500 Hasselt

Logopedie kinderen

Overdemerstraat 10
3511 Kuringen

Ergotherapie
Beelddenken /Visueel leren
Psychomotorische therapie

Vervolgens vindt het diagnostisch onderzoek plaats.

Leercoaching/
huiswerkbegeleiding

Op basis van de onderzoeksresultaten
wordt besloten of er werkelijk een probleem is.
De resultaten van het onderzoek worden
mondeling meegedeeld in combinatie
met een schriftelijk verslag. Indien aangewezen stellen we een behandelingsplan op en wordt de therapie/begeleiding
gestart.

Groepspraktijk
De Duizendpoot

Deroey An
0478/56 49 46
info@duizendpoot-hasselt.be

Psychologische begeleiding
Psychodiagnostiek
Leren typen: 2Hands4kids

Wat doen we?
Logopedie kinderen
Taalproblemen
Articulatieproblemen
Leerproblemen
(lezen, rekenen, spelling)
Stemproblemen
Stotteren
Myofunctionele problemen
Eetproblemen

Wat doen we?
Ergotherapie
Begeleiding aan huis
Vrije tijds– en spelvaardigheden
Zelfredzaamheid
Autisme/ADHD/Ontwikkelingsproblemen

Wat doen we?
Psychologische begeleiding
Opvoedingsondersteuning
Gezinsbegeleiding
Individuele psychologische ondersteuning

Psychodiagnostiek
Het bepalen van de verbale en
performale intelligentie.

Psychomotorische therapie
Grove motoriek
Fijne motoriek
Schrijf– en tekenmotoriek
Lichaamsbesef en lateralisatie
Ruimtelijke oriëntatie en structuratie
Aandacht en concentratie

Beelddenken / Visueel leren
Onderzoek via het Wereldspel.
Tips en adviezen voor kinderen met
een visueel leersysteem

Leren Typen: 2Hands4kids
Blind leren typen in groep of individueel
op een speelse manier. De lessen worden
flexibel gepland. Er wordt gewerkt met
een persoonlijk
werkboekje en huiswerkopdrachten. Via
de methode 2Hands4kids, ontworpen
voor kinderen met automatisatieproblemen, dyspraxie en dyslexie.

Leercoaching /
Huiswerkbegeleiding
Begeleiding van kinderen/jongeren met
moeilijkheden op vlak van
studiemethode/studiehouding of het
maken van huiswerk.
Er wordt vraaggestuurd en op maat
gewerkt. Er wordt steeds gebruikt gemaakt van de eigen boeken.

