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Zonder een verwijzing naar de 
logopedist 

Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist 
is niet meer nodig. Het ministerie van Volks-
gezondheid heeft besloten om de toegang tot 
logopedie eenvoudiger te maken. Dit besluit 
heet Directe Toegankelijkheid Logopedie 
(DTL). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden  
echter de directe toegankelijkheid. Raad-
pleeg daarom uw polisvoorwaarden. 

Indien u voor de eerste keer komt zonder ver-
wijsbrief,  vindt er een DTL-screening plaats. 
Dit is een kort vooronderzoek om te kijken 
of u aan het juiste adres bent en of de klacht 
niet eerst nader dient te worden onderzocht. 
Mogelijk heeft u ook andere klachten of  
ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op 
de therapie.  Zijn er twijfels, dan geef ik u het 
advies om eerst naar de huisarts te gaan. 

Gerrits praktijk heeft met alle zorgverzeke
raars een contract afgesloten.  Logopedie is 
opgenomen in het basispakket.

U betaalt mogelijk een deel van de behandel-
ing zelf via het wettelijk eigen risico(vanaf 18 
jaar).

Een optimale ademhaling voor een  
gezond lichaam en een kalme geest!



Ademhaling

Ademhalen is een hele belangrijke functie in 
het lichaam. Mogelijk zelfs  dé belangrijkste 
functie. Er is namelijk geen enkel orgaan in het 
lichaam wat kan functioneren zonder zuur-
stof.

Je kunt lange tijd zonder eten, enkele dagen 
zonder drinken, maar slechts enkele minuten 
zonder adem. Als je ademhaling stopt, stopt 
alles. Zuurstof is de belangrijkste voeding voor 
alle lichaamscellen. Het belang van een goede 
ademhaling wordt onderschat. 

Ademen doen we onbewust. Het is iets waar 
we nooit bij stilstaan, tenzij u klachten krijgt 
en de ademhaling niet goed verloopt!

Door diverse oorzaken, zoals benauwdheid 
door allergie, astma, longemfyseem, COPD,  
stress of pijnklachten, kan de ademhaling 
minder goed verlopen. Het lichaam raakt  
hierdoor uit balans. Duurt deze situatie te 
lang, dan loopt u het gevaar in een vicieuze 
cirkel te belanden, waardoor u niet meer  
optimaal kunt functioneren. Dit gaat ten koste 
van de kwaliteit van leven.

Herkent u deze klachten?

Uw huisarts of specialist heeft hier geen  
verklaring voor? Mogelijk heeft het te maken 
met de wijze van adem halen. 

 y Duizeligheid
 y Hartkloppingen
 y Benauwdheid
 y Tintelingen
 y Oorsuizen
 y Druk of steken op de borst
 y Brok in de keel
 y Hoofdpijn 
 y Vermoeidheid 
 y Concentratieproblemen
 y Maag- en/of darmklachten 
 y Gespannenheid / gejaagd voelen

Balans in uw lichaam

Als logopedist en paramedicus, gespeciali-
seerd in en passie voor de ademhaling,  kan 
ik een belangrijke bijdrage leveren aan een 
oplossing voor uw ademhalingsklachten.
We analyseren uw wijze van ademhalen en 
gaan samen op zoek naar de oorzaak van 
de klachten. Een heldere uitleg helpt om de  
reacties van het lichaam beter te begrijpen.  

Aan de hand van een behandelplan zullen 
we in de therapie werken aan een goede 
ademtechniek, waarbij ook aandacht is voor 
houding en bewustwording van spanning 
en ontspanning.  De therapie is persoonlijk  
gericht en daardoor effectief.  De oefeningen 
en adviezen kunt u direct toepassen in het 
dagelijkse leven, thuis en op het werk. 

Op deze wijze ontstaat er weer meer balans 
in uw lichaam, wat de kwaliteit van uw leven 
ten goede zal komen. 

Wist u dat het lichaam voor 80% 
zijn energie uit ademhaling haalt en 

maximaal voor 20% uit voeding?


