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10 jaar na overname van de praktijk van Mw. 
Nelleke den Boon is Logopedie Lingua uitgegroeid 
tot een groepspraktijk met verschillende locaties 
in Nieuwegein en Houten, en met een specifieke 
expertise in het behandelen van het jonge (nog niet of 
nauwelijks sprekende) kind en van kinderen met taal- en 
spraakproblemen.

De kinderen die bij ons aangemeld worden, redden 
zich vaak nog niet in de grote wereld waar taal 
en communicatie de basis vormen. De verlate 
spraaktaalontwikkeling sluit hen op in zichzelf, en 
maakt hen gefrustreerd of faalangstig. Wat moet het 
eenzaam zijn als je niet begrijpt wat iedereen om je 
heen bedoelt en als je zelf niet kan aangeven wat er in 
je hoofd omgaat. 

We halen alles uit de kast zodat kinderen zich begrepen 
voelen en manieren ervaren om zich duidelijk te maken. 
Met gebaren, met wijzen, met woorden; het maakt voor 
ons niet uit. Het doel is een warm bad creëren, waarin 
plezier in communiceren het belangrijkste is, zonder 
dat het kind de druk ervaart iets te moeten presteren. 
Zingend en tekenend, lachend en spelend.

Door voortdurend te reflecteren op ons handelen en 
door elkaar scherp te houden, halen we niet alleen 
een hoog klantervaringscijfer, maar zorgen we ervoor 
dat elke cliënt naast nauwkeurige diagnostiek ook een 
optimaal behandeltraject krijgt. Zo zetten we samen 
iets neer wat verschil maakt voor onze cliënten en hun 
verwijzers, en waar we als stabiele en betrouwbare 
praktijk trots op zijn.

Een 10-jarig jubileum is iets om bij stil te staan. We 
gaan het vieren, weliswaar in een klein comité, in deze 
nieuwe anderhalvemetermaatschappij.

Geen groot feest, wel dit magazine als een cadeautje aan 
alle samenwerkingspartners, verwijzers, signaleerders, 
ouders, collega’s, en aan onszelf. In de digitale wereld 
is bladeren in een echt magazine opeens veel leuker!

Veel plezier,

Brigitte

Houten, april 2020

EEN VOL HOOFD

Volg ons op Facebook!
www.facebook.com/logopedielingua.nl 

TROTS!
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Het heeft even geduurd tot Brigitte Decuyper (46) wist wat ze wilde in het 
leven. In de combinatie logopedist-linguïst-docent kan ze haar gedrevenheid 

inruilen voor energie. Privé kennen we haar als een zorgzame moeder, een 
reislustige vriendin, een fanatieke skiër en – never forget your roots – een 
bourgondische belg…

Mijn droom: Met mijn 46 jaar denk ik zowat de helft van mijn leven te hebben bereikt. 
Terugkijkend is het wel pittig, maar ook heel erg mooi geweest. Ik droom ervan om later 

gezond te blijven en nog heel oud te mogen worden op een knus plekje op deze wereld 
waar het fijn vertoeven is, waar kinderen en kleinkinderen samenkomen om van elkaar te 

genieten, waar niks moet en alles mag. Als daar de zon schijnt en er Frans gesproken wordt, dan 
is het plaatje compleet.

Energie: Na een praktijkdag ben ik gesloopt! Dat ben ik overigens ook na een “vrije” dag thuis (waarop ik 
dan geen moment stilzit, maar aan het eind van de dag het idee heb niet te zijn opgeschoten met mijn lijstjes 

– herkenbaar?). Energie tank ik dan bewust bij in ontspanning als een puzzel leggen, een boek lezen, een vriendin 
opbellen, … Maar energie krijg ik dagelijks zomaar ongevraagd van dankbare mensen om me heen, van het werken 
met gelijkgestemden, van mooie resultaten en groei. Yeah!

Tip! Alles gaat in kleine stapjes. We willen te veel, te snel, te goed. En dan lukt het niet. Elk stapje is er één, 
zelfs een stapje terug!

Quote:

Elk nieuw geleerd woord is voor Hanneke van der Hoek - Snieders (27) een 
feestje, tenminste als het wordt uitgesproken door één van haar cliënten. Ze 
houdt van brainstormen over vakinhoud, maar kan zich ook verliezen in 
een gesprek met haar man of vriendinnen onder het genot van een goed 
glas wijn.

Mijn droom: Al van jongs af aan vind ik veel verschillende dingen leuk: muziek, vrienden, 
nieuwe dingen leren, mensen verder helpen. Al die dingen weten te combineren tot een 
goede balans, dat is mijn droom. Grote dingen bereiken, maar ook tijd maken voor kleine!

Energie: Het combineren van theorie en praktijk houdt mij in balans. Ik hou van een 
uitdaging, een (spreekwoordelijke) puzzel om mijn hersens over te breken. Dat begint met alles op een rij 

te zetten, verschillende oplossingen te overwegen, me in te lezen of te overleggen met een collega. En dan? Het 
toepassen! Als het dan uiteindelijk lukt krijg ik een enorme energieboost.

Tip! Speel met je kind! Maak contact, heb lol en doe dingen samen. Dit draagt bij aan een goede band tussen 
jullie en geeft je kind zelfvertrouwen. Bonus: het is ook nog goed voor de  taalontwikkeling. 

Quote: 

Als logopedist en klinisch linguïst is Marianne Rinzema (28) gedreven om 
kinderen verder te brengen in hun taalontwikkeling. Thuis op de bank zitten 
is niks voor haar. Liever is ze bij vrienden, op feestjes of aan het sporten. Als 
ze tenminste niet op reis is...

Mijn droom: Ik ben geboren en getogen in Utrecht. En ondanks dat ik niet snel deze 
stad zal verlaten, is mijn droom om veel van de wereld te zien. Ik heb al heel wat kunnen 
reizen, maar er staan nog een hoop mooie bestemmingen op mijn wensenlijstje. Mijn 

droom is om een fijne basis in Utrecht te hebben met vrienden en familie om mijn heen en in 
vakanties mooie avonturen te beleven. 

Life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Als een bloem niet bloeit, fix je de omgeving waarin hij groeit, niet de bloem.
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POWERLOGO’S

Tessa Stegeman (23) haalt veel energie uit het werken met kinderen. Daarom is zij zowel logopedist 
als juf-in-opleiding. In haar vrije tijd spreekt ze met vrienden af, of je vindt haar achter haar 
fotocamera.

Mijn droom: Begin van dit jaar ben ik gestart aan de pabo. In de toekomst hoop ik een combi te kunnen maken 
van mijn werk als logopedist en het voor de klas staan als juf. Daarnaast hoop ik in de toekomst nog veel van de 
wereld te mogen zien, maar aan de andere kant wil ik me ook settelen in een leuk huisje met een eigen gezinnetje.  

Energie: Ik krijg energie van de kleine dingen om me heen: genieten van het warme 
weer, lekker eten, vakantie naar een mooi land, vrienden en familie om me heen. Op 
het werk word ik gevoed door het enthousiasme en de vrolijkheid van de cliënten.

Tip! Vertrouw op je ouderlijke instinct. Als je twijfelt over de ontwikkeling van je kind, 
blijf daar dan niet mee lopen. Vaak voelen ouders goed aan als er iets niet klopt. 
Samen met een deskundige kan worden bekeken of deze twijfels gegrond zijn en wat 
helpend is.

Quote:

Lieneke van ‘t Hof (24) werkt met plezier als logopedist en studeert daarnaast 
voor tolk Nederlandse Gebarentaal. In haar vrije tijd vindt ze het heerlijk 
om een boek te lezen of te bakken. Vrienden en familie zijn heel belangrijk 
voor haar.

Mijn droom: Mijn droom is om de communicatie tussen doven/slechthorenden en 
horenden zo optimaal mogelijk te maken. Communicatie is immers zo belangrijk, dat 
merk ik ook in mijn werk als logopedist. Wie weet sta ik in de toekomst ook op een 
persconferentie te tolken… Op de langere termijn zou ik graag wat meer van de wereld 
willen zien. Ik wil andere landen bezoeken, de cultuur en natuur daar ontdekken en zien hoe 
mooi de wereld is.

Energie: Energie krijg ik van familie en vrienden om me heen! Ook krijg ik energie van bakken. Soms maak 
ik oude en vertrouwde recepten, maar ook nieuwe dingen uitproberen en mezelf daarin uitdagen vind ik heel 

leuk! Daarnaast hou ik ervan om helemaal op te gaan in een boek om zo tot rust te komen. 

Tip! Vergelijk kinderen niet met elkaar. Elk kind is uniek. Kijk liever naar wat je kind wel kan en onderzoek wat 
het nodig heeft om het volgende stapje te zetten. Wees trots op wat je kind bereikt!

Quote:

Energie: Ik krijg energie van buiten zijn en bewegen. In de pauze een frisse neus halen om daarna weer 
met volle energie de kinderen te ontvangen. Of na een dag op de praktijk nog een wandeling maken of met 

vriendinnen knallen in de sportschool. Even mijn gedachten verzetten, heerlijk. Maar het liefst wel met mooi weer. 
Want zeker met een zonnetje erbij, laad ik weer helemaal op. 

Tip! Geniet bewust van wat je kind al kan en van wat het net heeft geleerd. Benoem waar ze goed in zijn. Laat 
ze stralen. Deze kleine momenten van geluk brengen veel magie in je leven.

Quote: Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen.

The harder you work for something, the greater you feel when you achieve it.

Degene die valt en weer opstaat, is zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is.
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Na vele jaren als vrijgevestigde logopedist, 
verkocht Nelleke haar praktijk, om samen met 
haar man te genieten van meer tijd en van 
elkaar. Haar fascinatie voor taal is gebleven. 
Nu volgt ze de taalontwikkeling van haar 
eerste kleinkind op de voet.

Waarom koos je destijds voor het vak 
logopedie?
Nelleke: Ik wilde lesgeven, maar liever een-op-een dan 
aan een grote groep.
De logopedie-opleiding bood die kans. Van alle richtingen 
spraken taal en spraak me het meest aan. In die richting 
ben ik me gaandeweg ook gaan specialiseren.
Fascinerend vond ik het hele proces van communicatie, 
taal en spraak. Meestal beginnen kinderen ‘vanzelf’ te 
spreken, maar als dat niet gebeurt, is logopedische hulp 
nodig.

Waar kijk je met een glimlach naar terug?
De mooiste herinneringen heb ik aan de moeilijkste 
behandelingen, waarbij ouders en ik stapje voor stapje 
vorderingen bij het kind konden ontlokken. En het 
allerleukst is om nu ouders tegen te komen die vertellen 
hoe het verder met hun kind is gegaan: welke opleiding 
het is gaan doen of in welk vak het terecht is gekomen. 
Vaak heb ik gehoord van ouders: “eerst zei hij/zij niets, 
maar nu kletst hij me de oren van het hoofd en denk ik 
“kan het ietsje minder” of “hield hij maar eens even zijn 
mond”. Mooier kun je het niet krijgen.

Welk behandeltraject zul je nooit vergeten?
Ik herinner me de jongen die onverstaanbaar sprak en 
die eigenlijk niet op zijn basisschool kon blijven. Ik heb 
de blaren op mijn tong gepraat om hem daar te houden 
want ik wist dat hij mogelijkheden had, het had alleen 
tijd nodig. Met begeleiding van school is het gelukt. En 
natuurlijk met inspanning van hemzelf en zijn ouders.

Waar lag voor jou de uitdaging?
Van de moeilijkste “gevallen” heb ik vaak het meest 
geleerd. Het spoorde aan tot het bedenken van nieuw 
materiaal of een nieuwe aanpak. Misschien is dat ook 
wel een van de grootste uitdagingen en als het lukt een 
van de meest bevredigende kanten van het vak: anderen 
zo inspireren en aansturen met je specifieke vakkennis 
en prognose dat ze zelf aan het werk kunnen met wat je 
aanreikt. Niet alleen je cliënten, maar ook hun omgeving: 
ouders, school, kinderopvang, etc. Natuurlijk steeds met 
feedback en resultaatmeting.

En de makkelijke “gevallen” dan? 
Er zijn problemen, zoals het behandelen van verkeerde slik, 
een verkeerde tongbeweging of verkeerd stemgebruik, 
die stap voor stap moeten worden aangepakt. Dat 
kunnen routines worden. Wat deze behandelingen toch 
interessant maakten, is dat iedereen weer anders leert en 
reageert. Dus daarin kon ik als therapeut mijn creativiteit 
kwijt en er ook mijn werkvreugde aan ontlenen.

Wij gebruiken jouw boek “Beginnende 
Communicatie” dagelijks. Wat was de 
aanleiding voor jou om dit te gaan schrijven?
Samen met Leen van den Dungen gaf ik vanaf 1992 
een cursus aan logopedisten over de therapie aan 
zeer jonge kinderen. Toen was er nog geen boek dat 
we daarvoor konden gebruiken. Ik verzamelde mijn 
praktische ervaringen en samen legden we de theorie 
ernaast. Zo probeerden we logopedisten handvatten te 
geven voor de behandeling van deze jonge doelgroep. 
Ik bewaar mooie herinneringen aan de contacten en de 
wetenschap dat ik veel cliënten en collega’s “op weg” 
heb kunnen helpen. 

Wat is er afgelopen 10 jaar veranderd in het 
vak, denk je?
In de tijd dat ik werkte, deed de computer zijn intrede. 
Toen nog meer als boekhoudkundig hulpmiddel 
en voor correspondentie dan als therapiehulp en 
dataverzamelaar. Ik denk dat die laatste aspecten steeds 
sterker zijn geworden. 
Ook kwamen er elk jaar weer nieuwe richtlijnen en 
regels bij. De praktijken hebben het nu veel zwaarder 
om overeind te blijven. Er is veel meer nadruk komen te 
liggen op samenwerken met andere disciplines, dat vind 
ik een meerwaarde.

Wat houdt je vandaag bezig in het dagelijks 
leven?
Nadat ik met de praktijk stopte en in Brigitte mijnn 
gedroomde opvolgster vond, heb ik nog vijf jaar part-
time doorgewerkt op de afdeling Audiologie van het 
AMC, waar ik me helemaal toelegde op taalonderzoek 
en -advies. De belangstelling voor met name taal en 
spraak is gebleven: als vrijwilliger begeleid ik nieuwe 
Nederlanders bij het (verstaanbaar) leren spreken van 
het Nederlands. En ik volg nu weer tijdens het oppassen 
bij ons eerste kleinkind op de voet hoe de taalverwerving 
verloopt.

INTERVIEW: NELLEKE DEN BOON

Foto: Nelleke geniet nu van haar eerste kleinkind!
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HOE GAAT HET MET...?

Martine
‘Na bijna 4 jaar met erg veel plezier gewerkt te hebben 
bij Logopedie Lingua kreeg ik de mogelijkheid om mijn 
werkdagen uit te breiden bij Logopediepraktijk J. van Es 
in Dordrecht, waar ik daarvoor ook al werkzaam was. 
Ik heb mij de afgelopen jaren meer gespecialiseerd in de 
behandeling van de spraakontwikkeling en sta inmiddels 
ook ingeschreven als preverbale logopedist.

Privé is er na het verlaten van Logopedie Lingua best 
wat veranderd. Ik ben moeder geworden van twee 
prachtige, gezonde jongens van inmiddels 3 en 4 jaar 
oud. De oudste gaat sinds kort naar de basisschool, 
waardoor voor mij ook daarin een heel andere fase is 
aangebroken. Ik ben dankbaar voor alles wat ik tot nu 
toe heb bereikt en hoop nog veel jaren met plezier mijn 
werk te kunnen doen en dit ook goed te kunnen blijven 
combineren met mijn gezin!’

We laten graag onze oud-collega’s 
aan het woord. Hoe gaat het nu met 
Martine, de eerste medewerkster 
in dienst? En wat doet Maura in 
Chicago?

Maura 
‘Toen ik in 2016 stopte met mijn werk als logopedist, ben 
ik aan de slag gegaan bij een dermatologiepraktijk om 
ook over andere deelgebieden van de zorg te leren. Na 
wat wikken en wegen verhuisde ik met mijn man naar 
Chicago. In het begin was het wel even wennen. Gelukkig 
kon ik wel al vrij snel aan de slag als onderwijsassistent 
bij de Nederlandse school van Chicago, waar ik een 
jaar later ben doorgegaan als leerkracht groep 3.

Ik ben daarnaast als vrijwilliger aan de slag gegaan 
als onderzoeksassistent bij een universiteit in Chicago, 
waar ik geholpen heb bij een onderzoek naar chronisch 
vermoeidheidssyndroom bij kinderen, ontzettend 
interessant! Inmiddels ben ik ABA-therapist (Applied 
Behavior Analysis). Sinds 2018 behandel ik in deze rol 
kinderen met autisme. Dit vind ik heerlijk om te doen, 
omdat ik met deze kinderen weer aan communicatie en 
articulatie werk, en tevens aan omgang en gedrag. De 
combinatie van ABA-therapist doordeweeks en leerkracht 
groep 3 is druk, maar het geeft ook veel voldoening. Ik 
heb nog steeds veel profijt van alle vaardigheden die ik 
als logopedist heb geleerd en kijk met een goed gevoel 
terug naar mijn tijd bij Logopedie Lingua. Op naar de 
volgende 10 jaar!’
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Mendes da Costalaan 132

Richterslaan 62
Mondriaanlaan 7

 Nieuwegein

Dasseweide 1

Onze praktijkruimtes bevinden zich 
op eigen locaties, in scholen en in 
medisch centra.

 Wat zeggen onze cliënten?

Onze 3 kinderen worden behandeld bij Logopedie Lingua, door de logopedistes Brigitte en Hanneke. 
Beiden zijn zeer professioneel en deskundig en minstens net zo betrokken. Ze doen al het mogelijke 

om de kinderen verder te helpen in hun spraakproblemen en doen dit op een manier dat de kinderen niet 
eens doorhebben dat ze 'achterlopen'. Met leuke spelletjes en enthousiasme winnen ze snel het vertrouwen 
van de kinderen en gaan de kinderen graag 'spelen' bij de logopedistes. Topteam is het, we kunnen ze van 
harte aanbevelen!!! - Ouders van C. (8 jaar) en L. (5 jaar) en G. (3 jaar)

Op de peuterspeelzaal werd ons verteld dat onze zoon nog te weinig sprak. Het was mij nog niet zo 
opgevallen. Marianne gaf mij inzicht in wat hij moeilijk vond en waar hij precies tegenaan liep. Nu is hij 3 
en kletst hij de oren van ons lijf! - Moeder van T. (3 jaar) 

Logopedie Lingua is al 5 jaar lang betrokken bij ons zoontje. Wij raden deze logopediepraktijk zeer 
zeker aan! Trefwoorden: professioneel, hartelijk en deskundig… - Moeder van L. (7 jaar)

Mijn dochter van 10 weken dronk onrustig aan de borst, liet steeds weer los en ging veel draaien met 
haar hoofdje. Brigitte heeft op hele zorgvuldige wijze gekeken naar het mondje van mijn dochter en 

geconstateerd dat haar tongriempje en lipbandje te strak waren. Niemand die dit eerder had geconstateerd. 
Brigitte komt aan huis, is flexibel in haar beschikbaarheid, neemt de tijd om zorgvuldig de problematiek door 
te spreken, was super vriendelijk en zacht voor mijn dochtertje, en helpt je echt verder, geeft tips waar je in de 
vervolgstappen op moet letten. Heel dankbaar dat we haar hebben gevonden. - Moeder van M. (10 weken)

Aert de Gelderhage 5
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Kokermolen 4

Houten

Voor preverbale 
logopedie zijn 

aan-huis-consulten 
mogelijk in de regio 
Houten-Nieuwegein-

IJsselstein-Zeist.

ONZE PRAKTIJK

De ervaring van onze cliënten is belangrijk voor onze praktijk. Logopedie Lingua is aangesloten 
bij een onafhankelijk onderzoeksbureau. Cliënten krijgen een vragenlijst over hun ervaring. We 
gebruiken de feedback voor interne coaching en het verbeteren van onze dienstverlening. 

Logopedie Lingua behaalt al sinds 2015 de vrijwillige kwaliteitstoets Logopedie. De praktijk voldoet 
aan alle criteria van de audit. Dit betreft het methodisch logopedisch handelen, de dossiervoering 
en de organisatie van de praktijk.

Al onze logopedisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en voldoen aan de 
criteria van nascholing en kwaliteitsverbetering.

Qualiview Management Rapportage over de periode april 2019 - maart 2020

Gemiddelde beoordeling

9.1
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WOORDENBOEK VAN EEN LOGOPEDIST

Wát zeg je? Als logopedisten gebruiken wij 
nog wel eens termen die voor niet-logopedisten 
onbekend zijn. We leggen ze graag even uit.

Preverbale logopedie •
Preverbale logopedie (ook wel 
Prelogopedie) is een specialisatie 
binnen de logopedie voor baby’s 
en jonge kinderen met eet- en 
drinkproblemen. Om verschillende 
redenen kan een kind moeite 
hebben met zuigen, kauwen of 
slikken. Dit kan problemen geven bij 
de flesvoeding, lepelhapjes of kan 
leiden tot weigeren van bepaalde 
voeding. Brigitte is de preverbaal 
logopedist van onze praktijk. 
Zij werkt indien nodig samen 
met een kinderfysiotherapeut, 
osteopaat, lactatiekundige of 
diëtist. Preverbale logopedie 
wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering, mits er een 
verwijzing is van een CB-arts, 
huisarts of kinderarts, en wordt 
vaak aan huis begeleid.

Prompt •
PROMPT staat voor “Prompts 
for Restructuring Oral 
Muscular Phonetic Targets” 
en is een benadering binnen 
de articulatietherapie waarbij 
de logopedist meerdere cues 
combineert en zo bijvoorbeeld ook 
met haar handen de bewegingen 
van de mond ondersteunt. Dit 
helpt de cliënt om de correcte 
bewegingen van kaak, lippen en 
tong te ervaren.

OMFT (oromyofunctionele 
therapie) •
De tong is een krachtige spier. 
Omdat je die  per dag zo'n 
2000 keer gebruikt om te slikken, 
kan een afwijkende gebitsstand 
ontstaan. Soms duwt de tong 
tegen de tanden, waardoor een 
overbeet ontstaat; of de tong ligt 
onderin de mond (als gevolg van 
bijvoorbeeld duimen of spenen), 
waardoor de onderkaak breder 
wordt dan de bovenkaak; of de 
tong zit bij het slikken tussen de 
tanden, waardoor er sprake is 
van een open beet (de onder- en 
bovenvoortanden raken elkaar 

niet meer). Soms komt het voor 
dat de spraak is aangedaan. Er 
kan bijvoorbeeld sprake zijn van 
slissen of van een gebrek aan 
tongheffing waardoor de uitspraak 
minder nauwkeurig is. OMFT 
behandelingen zijn gericht op het 
verbeteren van de tongpositie in 
rust, tijdens het slikken en indien 
nodig bij het spreken.

TOS 
(taalontwikkelingsstoornis)•
Kinderen met TOS hebben 
moeite met praten en vertellen, 
en met het begrijpen van wat 
anderen zeggen. TOS is een 
taalverwerkingsprobleem. De 
hersenen van kinderen met 
TOS verwerken taal minder 
goed. Er is iets mis met het 
aangeboren vermogen om taal 
te leren. Als iemand in de familie 
taalproblemen heeft, is de kans op 
TOS groter. TOS is niet hetzelfde 
als een taalachterstand. Bij TOS 
is er meer aan de hand. Alleen 
meer taal aanbieden helpt dan 
niet. Er is een gespecialiseerd 
behandelaanbod nodig.

Ontluikende geletterdheid •
Kleuters zijn al vroeg met 
met verschillende vormen van 
(geschreven) taal bezig. Denk aan 
(voor)lezen van prentenboeken, 
het zien van een bordje bij de 
speeltuin, de eigen naam op een 
broodtrommel, letters en logo's van 
winkels. Ontluikende geletterdheid 
is wat een kind leert voordat het 
werkelijk kan lezen. Bij de meeste 
kinderen gaat dit vanzelf goed, 
maar soms heeft een kind moeite 
met rijmen, het herkennen van 
letters of het aangeven met welke 
letter een woord begint of eindigt. 
Logopedie kan dan helpen om een 
goede start te maken met het leren 
lezen en schrijven in groep 3.

Reflux •
Reflux is het terugvloeien van de 
maaginhoud in de slokdarm, al 
dan niet met zichtbaar spugen. 
Reflux is een normaal proces 
dat verschillende keren per dag 
optreedt bij gezonde zuigelingen, 
kinderen en volwassenen. Meestal 
veroorzaakt dit geen of weinig 
klachten. De refluxziekte (GORZ) 
treedt op als de reflux van 
maaginhoud leidt tot hinderlijke 
klachten en/of complicaties zoals 
overmatig huilen, prikkelbaarheid, 
voedselweigering en groei-
vertraging bij jongere kinderen. 
Bij zowel jongere als oudere 
kinderen zijn bijvoorbeeld het 
opgeven van bloedsliertjes, 
zuurbranden of pijn op de borst 
tekenen van GORZ. Bij baby’s 
kijkt de preverbale logopedist mee 
om de klachten te verminderen. Bij 
kinderen en volwassenen wordt 
logopedie ingezet als reflux leidt 
tot stemklachten of het gevoel van 
een prop in de keel.
 
Sensorische integratie (SI) •
Sensorische integratie gaat over 
de informatie die een kind opneemt 
met alle zintuigen: ogen, oren, 
neus, mond, spieren/gewrichten, 
huid en evenwichtsorgaan. Bij 
sommige kinderen komt deze 
informatie sterker binnen, of juist 
minder sterk. Dit kan leiden tot 
problemen. Vaak zien we dat 
kinderen de taken wel kúnnen 
uitvoeren, maar dat dit veel 
inspanning en concentratie kost. 
Als een kind bijvoorbeeld moet 
opletten dat hij recht op het stoeltje 
zit, niet mag wiebelen en ook nog 
de pen goed moet vasthouden, 
kan het zijn dat het kind niet goed 
meer weet wat de leerkracht 
gezegd heeft. SI-therapie kan 
dan helpen. Wij werken hiervoor 
samen met gespecialiseerde SI-
therapeuten op de locatie van de 
Richterslaan in Nieuwegein.

10
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De naam Irma Sluis doet waarschijnlijk bij de meeste 
mensen wel een belletje rinkelen. Eveneens zal er 
bij het woord ‘hamsteren’ bij veel mensen een beeld 
van het gebaar naar boven komen. Irma Sluis is de 
tolk Nederlandse Gebarentaal die tegenwoordig niet 
meer weg te denken is bij de persconferenties over het 
coronavirus. De aanwezigheid van Irma heeft ervoor 
gezorgd dat de Nederlandse Gebarentaal (NGT) in 
de spotlight is komen te staan, wat voor veel positieve 
reacties zorgde. Hoewel NGT nog niet erkend is als 
officiële taal, is het wel een op zichzelf staande taal 
met een eigen grammatica. 

ZEG HET MET GEBAREN

NGT-NmG
Naast NGT bestaat ook de variant Nederlands met 
Gebaren (NmG). NmG is geen eigen taal, maar 
ondersteunt de gesproken taal door gebruik te maken 
van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.

Bij jonge kinderen is het heel effectief als ouders 

ZEG HET MET GEBAREN

HAMSTEREN

NmG gebruiken. Door gebaren te gebruiken als 
ondersteuning bij het Nederlands, krijgen kinderen 
de boodschap op twee manieren binnen: via het 
gehoor en via zicht. Dit maakt het makkelijker om de 
boodschap te begrijpen. Veel gebaren zijn daarnaast 
heel duidelijk en geven veel informatie over de inhoud, 
zeker baby- en kindergebaren. Het gebaar voor drinken 
maak je bijvoorbeeld door met je hand zogenaamd 
een beker vast te houden en een drinkbeweging bij je 
mond te maken. Dit is heel visueel en daarom makkelijk 
te begrijpen voor kinderen. Ook kan het gebruik van 
gebaren ervoor zorgen dat baby’s en jonge kinderen 
die nog niet kunnen praten hun boodschap toch duidelijk 
kunnen maken. Baby’s en jonge kinderen kunnen vaak 
eerder gebaren dan praten. Door gebruik te maken 
van gebaren, krijgen ze een manier om zich te uiten 
en duidelijk te maken wat ze beleven of nodig hebben 
en hoeven we dat niet meer te raden of in te vullen. 
Dit zorgt vaak voor minder frustratie bij kinderen, 
omdat ze duidelijk kunnen maken wat ze bedoelen. 
Zodra baby’s in staat zijn om woorden te gebruiken 
in plaats van gebaren, zullen ze geleidelijk aan de 
gebaren weglaten en vooral woorden gebruiken of een 
combinatie van het woord en het gebaar. Het is aan 
te raden aan ouders om van jongs af aan al gebaren 
te gebruiken, uiteraard in combinatie met gesproken 
Nederlands. Er zijn verschillende websites of apps 
waar gebaren te vinden zijn, bijvoorbeeld:

- De gratis app KinderGebaren, waar meer dan 200 
gebaren op te vinden zijn.
- Gebaren met Lotte & Max, zowel op internet als op 
YouTube te vinden.
- Het YouTube kanaal Gebarenliedjes. Hier vind je veel 
kinderliedjes en voorleesverhalen ondersteund met 
gebaren.
- Het YouTube kanaal Gebaar van de dag. Elke dag 
een filmpje van een nieuw gebaar.
- Nederlands Gebarencentrum: www.gebarencentrum.
nl. Dit is de officiële website met bijna alle gebaren. 
Zonder abonnement kun je een beperkt aantal gebaren 
bekijken.
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Heeft uw kind een zwak werkgeheugen?
• Heeft uw kind moeite met concentreren?
• Lijkt hij/zij vaak aan het dagdromen, of is hij/zij 

snel afgeleid?
• Heeft uw kind moeite met het oplossen van 

rekensommen, of bij begrijpend lezen?
• Lukt het uw kind niet goed om opdrachten uit te 

voeren en lijkt het dan dingen te vergeten?
• Heeft uw kind problemen met gestructureerd 

(na)vertellen of gestructureerd aan een taakje te 
beginnen?

• Zoekt uw kind vaak naar woorden of namen, die 
hem/haar wel bekend zijn, maar waar hij/zij niet 
op kan komen?

• Wordt uw kind gezien als een “slordige werker”?
• Lijkt uw kind het overzicht kwijt te zijn en loopt het 

met een “vol hoofd”?
Dit kan allemaal te maken hebben met problemen in 
het zogenaamde werkgeheugen.
 
Wat is het werkgeheugen?
Het werkgeheugen is een executieve functie van het 
brein die informatie niet alleen opslaat/onthoudt maar 
ook bewerkt. In het dagelijks leven gebruiken we ons 
werkgeheugen bijna de hele tijd om informatie voor 
korte termijn vast te houden en voor het uitvoeren van 
de taken die daarbij horen. 
Het werkgeheugen kan slechts een beperkte 
hoeveelheid informatie gedurende een korte tijd 
vasthouden. Wanneer het werkgeheugen niet goed 
functioneert, worden hierin problemen ondervonden. 
Dit kan een aangeboren aanleg zijn, maar problemen 
met werkgeheugenfunctie komen ook voor bij kinderen 
met AD(H)D, een niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
of bijvoorbeeld na een ongeluk.

Een paar voorbeelden
Onthouden van instructies: Kinderen krijgen op 
een dag veel opdrachten. Die worden thuis en op 
school meestal auditief aangeboden. Niet alleen moet 
een kind de woorden en zinnen in context begrijpen, 
maar ook interpreteren en de belangrijke informatie 
filteren en onthouden.

Hoofdrekenen of verhaalsommen oplossen: 
Als u zonder pen en papier of rekenmachine 
bijvoorbeeld 43 met 27 moet vermenigvuldigen, moet 
u informatie opslaan/vasthouden, terwijl het brein 
ook nog verder rekent en de rekenregels oproept om 
te toe te passen. Als de tafels van vermenigvuldiging 
niet goed zijn geautomatiseerd en een kind heel veel 
moet hoofdrekenen, is een rekentaak extra belastend 
voor een zwakker werkgeheugen.

Volgen van een verhaallijn of een 
leeractiviteit: Veel van de leeractiviteiten in de klas 
belasten het werkgeheugen heel zwaar. De kinderen 
moeten informatie onthouden, en tegelijk een mentale 
uitdaging aangaan (iets opschrijven/spellen, iets 
bedenken, een verband leggen, …). Kinderen met een 
zwakker werkgeheugen zijn informatie sneller kwijt en 
kunnen de les dan niet meer goed volgen. Het lijkt er 
dan op dat ze niet “bij de les” zijn, maar eigenlijk is 
het kind gewoon cruciale informatie kwijt. Het gaat 
dan dagdromen of is afgeleid.

Het trainen van het werkgeheugen
Met de COGMED werkgeheugentraining kan het 
werkgeheugen en de concentratie worden verbeterd. 
De gecontroleerde aandacht verhoogt en de 
impulsiviteit vermindert. 
De COGMED werkgeheugentraining is een 
internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve 
methode om door middel van een computerprogramma 
en onder begeleiding van een coach de prestaties te 
verbeteren. De deelnemer kan thuis (3, 4 of 5 keer 
per week) samen met een ouder/verzorger trainen 
en de voortgang wordt wekelijks besproken door een 
gecertificeerde COGMED coach.
 
Voor wie is de training geschikt?
Voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met volwassenen. 
Er zijn drie verschillende programma’s beschikbaar, 
afhankelijk van de leeftijd van de gebruiker.
Voorafgaand aan de training wordt een screening 
gedaan (kort onderzoekje) en een intakegesprek 
gevoerd, om in te schatten of de training wel geschikt 
is en of het passend is bij de hulpvraag.

Meer weten? Neem contact op via 030-2012591 of 
info@logopedielingua.nl

Concentratieproblemen, 
dagdromen of een vol 
hoofd?
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SIGNALEREN VAN PROBLEMEN

Spraak- en taalproblemen bij kinderen kunnen het beste opgespoord worden tijdens de gevoelige periode voor 
het leren van taal, de periode van 0 tot 6 jaar. Voor elke ontwikkelingsfase bestaan zogenaamde Minimum 
Spreeknormen die aangeven wat een kind op een bepaalde leeftijd minimaal moet kunnen zeggen en begrijpen. 
Als uw kind de minimum spreeknorm niet haalt, is het belangrijk om contact met de logopedist op te nemen om de 
spraak/taalontwikkeling van uw kind te onderzoeken en samen met u bekijken we wat uw kind nodig heeft om zich 
goed te kunnen ontwikkelen.

Bron: Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer

• Begrijpt opdrachtjes met twee 
woorden

• Kan één of meer lichaamsdelen 
aanwijzen

• Veel en gevarieerd brabbelen met 
af en toe een herkenbaar woord

12 - 18 maanden

5 à 10 woordjes spreken

18 - 24 maanden

• Begrijpt zinnetjes met drie 
woorden

• Tweewoorduitingen; 
woordopbouw nog onvolledig

2 - 2½ jaar

Driewoorduitingen; woordopbouw 
nog onvolledig

2½ - 3 jaar

• Drie tot vijfwoorduitingen
• Ongeveer de helft is verstaanbaar

3 - 3½ jaar

• Vertelt spontaan wel eens een 
verhaaltje

• 50 - 75% verstaanbaar

3½ - 4 jaar

• Kan een verhaaltje navertellen 
aan de hand van plaatjes

• Enkelvoudige zinnen; problemen 
met meervoudsvormen en 
vervoegingen

• 75-90% verstaanbaar

4 - 5½ jaar

• Goed gevormde, ook 
samengestelde zinnen

• Goed verstaanbaar

5½ jaar en ouder

Concreet taalgebruik

Gereviseerde Groninger Minimum Spreeknormen
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#DurfTeVragen

Mijn kind van 2 praat nog maar enkele 
woordjes. Wat kan ik doen?

Het is heel goed dat u bezig bent met de taalontwikkeling 
van uw kind. Een kind van 2 jaar spreekt gemiddeld 
meer dan 50 woorden en combineert die ook al in 
tweewoordzinnen, zoals "die ook", "koek eten" en 
"papa weg". Waarschijnlijk loopt de taalontwikkeling 
van uw kind dus inderdaad achter. 

Dit kan onschuldig zijn, bijvoorbeeld wanneer er een 
oudere broer of zus is die voor uw kind spreekt. Soms is 
er een medische oorzaak, bijvoorbeeld dat uw kind door 
veel oorontstekingen minder goed hoort. Het is fijn om 
te snappen waarom het praten bij uw kind achterblijft. 
Dan weet u namelijk ook wat u eraan kunt doen. 

Als de ontwikkeling achterloopt, kan die vaak nog 
goed worden ingehaald, mits tijdig wordt ingegrepen. 
Daarom is het zeker zinvol nu al even te kijken waarom 
uw kind zich op dit gebied vertraagd ontwikkelt. Soms 
kan op eenvoudige manier en met tips aan ouders al 
een groot verschil gemaakt worden.

Wanneer u een afspraak maakt bij een gespecialiseerde 
logopedist wordt er samen met u gezocht naar de reden 
dat de taalontwikkeling bij uw kind stagneert. We 
brengen in kaart hoe ver uw kind is qua taal en spraak, 
maar ook of alle voorwaarden voor het leren praten 
aanwezig zijn. Denk aan gehoor, begrip, stemgeving en 
spraakontwikkeling, maar ook aan de communicatieve 
aspecten die een grote rol spelen in de ontwikkeling: 
hoe en wanneer maakt uw kind contact, imiteert uw 
kind, is er al sprake van voldoende beurtgedrag, toont 
uw kind communicatieve intenties... De aanpak hangt af 
van wat hieruit komt, en verschilt dus per kind.

Moet ik Nederlands praten tegen mijn kind of 
mag ik mijn eigen moedertaal spreken?

Een kind kan prima meerdere talen leren, mits het de 
talen voldoende hoort en deze grammaticaal correct 
worden aangeboden. Voor de taalontwikkeling van het 
kind is het altijd beter om de taal te gebruiken die u 
het beste beheerst. Zo 
kan uw kind deze taal 
goed leren. Als u zelf 
het Nederlands minder 
beheerst dan kan uw 
kind het Nederlands 
buitenshuis leren, 
bijvoorbeeld op een 
peuterspeelzaal of 
voorschool. Scan de 
QR-code voor meer tips.

Mijn kind stottert opeens, moet ik me zorgen 
maken?

Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de 2 en 
de 6 jaar. Bij de meeste kinderen gaat het stotteren 
vanzelf over, sommigen hebben wat hulp nodig van een 
logopedist of stotter-
therapeut. Met behulp 
van de Screeningslijst 
voor stotteren kunt u 
een indicatie van de 
ernst van het stotteren 
bij uw kind krijgen. 
Scan de QR code voor 
de screeningslijst, meer 
info en advies aan 
ouders van stotterende 
kinderen.

Vanaf wanneer kan ik beginnen met voorlezen?

Zo snel mogelijk! Kinderen die van jongs af aan veel 
voorgelezen worden, ontwikkelen sneller nieuwe 
woordenschat en taalgebruik. Op school richten zij zich 
vlotter op geschreven taal (lezen en schrijven). Hiermee 
hebben ze ook een voorsprong op het begrijpend 
lezen van geschreven taal en daarmee kans op betere 
schoolresultaten. Genoeg redenen om wat vaker 
een boekje bij de hand te nemen in bijvoorbeeld het 
avondritueel of tijdens rustmomenten. Op de volgende 
pagina geven wij onze voorleestips!
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VOORLEESTIJD

• Lees het liefst elke dag even 10 minuten voor. 
Als het niet elke dag lukt, is dat niet erg, maar 
probeer echt dagelijks een momentje met 
uw kind te nemen. Neem de tijd en leg uw 
telefoon ook echt weg.

• Speel in op wat uw kind echt leuk vindt 
(bijvoorbeeld voertuigen, ruimtewezens, 
dieren,…). Vraag om advies bij de 
kinderboekhandel of bibliotheek.

• Neem regelmatig hetzelfde boek, zodat 
uw kind het verhaal en de woorden gaat 
herkennen en imiteren. Vraag uw kind het 
verhaal even samen te vatten, wanneer je een 
boek weer oppakt.

• Vaak is het beter en ook leuker om het verhaal 
boeiend te vertellen in uw eigen woorden, 
dan gewoon de tekst uit het boek op te lezen. 
Benoem de dingen die u ziet in het boek. 
Vertel ook wat ze betekenen, waar ze voor 
dienen, wat gebeurt op het plaatje,…

• Vermijd moeilijke woorden niet, maar leg ze 
uit.

• Geef uw kind de tijd om tussendoor te reageren 
op wat u vertelt. Of verzin samen een verhaal 
aan de hand van de plaatjes.

• Spreek zelf langzaam, in korte zinnen en met 
veel intonatie.

• Bij jonge kinderen: Maak veel geluiden zoals 
dierengeluiden, want die zijn makkelijker na te 
zeggen dan woorden.

• Zing ook eens een liedje wat bij het thema 
past.

• Lees zelf ook. Goed voorbeeld doet volgen.
• Ga door met voorlezen, ook wanneer uw kind 

al zelf kan lezen. Blijf volhouden. Lees elkaar 
om de beurt een hoofdstuk voor. Er bestaan 
ook “samenlees”-boekjes op verschillende 
leesniveaus. Vraag hiernaar bij de bibliotheek.

• Houd het leuk! Dit is uw momentje met uw 
kind! Later vertellen ze aan hun eigen kinderen 
(uw kleinkinderen) trots dat hun ouders altijd 
voorlazen!

Grote rode bus
Auteur: Judy Mindley
Dit boek is ontzettend leuk om te lezen met kinderen 
die net beginnen met praten. Het boek bevat veel 
herhaling en er komen veel woorden in voor die 
kinderen gemakkelijk kunnen nazeggen, zoals: broem! 
toet toet! 

Ik zou wel een kindje lusten 
Auteurs: Sylviane Donnio
& Dorothée de Monfreid
Grappig boek over een kleine krokodil die op een 
dag geen bananen meer wil eten, maar een kindje. 
Het boek behandelt veel verschillende emoties, zoals 
ongerust en wanhopig. Leuk om aan de hand van dit 
boek met uw kind te praten over emoties. 

Verhalenoefenboek:
doe mee met schildpad en aap
Auteurs: Loes van den Berk-Daemen
& Laura Langens
Dit verhalenoefenboek is ontwikkeld door twee 
logopedisten. Het boek bevat korte verhalen over een 
aap en een schildpad. De tekeningen zijn aansprekend, 
kinderen kunnen vaak vlot vertellen wat er gebeurt. 
Doordat de structuur van de verhalen steeds hetzelfde 
is, leert een kind met dit boek de verhaalopbouw te 
herkennen.

Onze 
voorleestips 
op een rijtje



16

WIST U DAT...

Lieneke bijna afgestudeerd is als tolk Nederlandse Gebarentaal 
Logopedie Lingua elke donderdagmiddag open spreekuur houdt

Albert Einstein en Leonardo da Vinci dyslexie hadden

95% van de kinderen op tweejarige leeftijd in zinnen van twee woorden spreekt

Hanneke bijna alle dierentuindieren kan tekenen

Wij ook online logopedie aanbieden,
en hier door de coronapandemie zeer handig in zijn geworden

Wij ook advies en voorlichting geven op peuterspeelzalen en scholen

4 à 5 procent van de kinderen op de basisschool stottert

7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis heeft,
  dus ongeveer 2 per klas

Wij regelmatig deelnemen aan onderzoeksprojecten

Het werkgeheugen al vanaf drie jaar te trainen is

Wij rond Pasen ook oefeningen doen met paaseieren, en rond Sinterklaas met pepernoten

Je je zonder verwijzing bij onze praktijk kunt aanmelden
Wij actief zijn in de beroepenveldcommissie van Hogeschool Utrecht

Wij nieuwe generaties logopedisten opleiden

Wij ook wel eens “praatjuf”, “spreekdokter” of   
         “slikmevrouw” worden genoemd

Wij tijdens de vakantie gewoon open zijn

Elk kind van ons een mapje krijgt voor de logopedie-oefeningen

Wij veel samenwerken met de kinderfysiotherapeuten met wie wij de locatie op de Richterslaan delen



17

LOGOPEDIE IS LEUK!

Ik kan er nu na 10 jaar praktijk erg van genieten om kinderen 
als pubers terug te zien, die destijds als niet-sprekende 
kinderen of als erg onverstaanbare kleuters door ons zijn 
behandeld. Alles komt altijd goed! Als ik daaraan heb 
kunnen bijdragen, wordt mijn logopedistenhartje goed 
gevoed. - Brigitte

Het persoonlijke contact met kinderen en hun ouders vind 
ik mooi! En hoe leuk is het om te zien als iets goed gaat 
en de kinderen (en hun ouders) stralen van trots. Als ik 
na een kortere of langere periode de behandeling kan 
afsluiten en kinderen met een tevreden gevoel naar huis 
gaan, ben ik ook een zeer tevreden persoon. De leuke en 
pure reacties van kinderen en hun ouders, daar doe ik het 
voor! - Lieneke

Ik vind het 
oprechte contact met de 

kinderen en ouders uit onze 
praktijk heel bijzonder. Logopedie 
is zo persoonlijk. We vragen van 

alles, over hoe de bevalling ging, hoe 
de thuissituatie is, en zelfs of mensen 

willen proberen om dingen thuis op een 
andere manier te doen. Ik heb waardering 
voor de kwetsbaarheid die ouders tonen 

en geniet van kinderen die vertellen 
over wat ze heel leuk of juist stom 

vinden.

- Hanneke

Als kinderen en ouders met een lach vertrekken, maakt 
dat mij zeer gelukkig. De samenwerking tussen mij, de 
ouders en de kinderen vind ik mooi. Samen werken 
we aan een doel. Of dat nou een eerste woordje is 
of een heel verhaal kunnen vertellen. Ik geniet van 
het contact, de creativiteit en de humor die ik ervaar 
tijdens de behandelingen. - Marianne

Het werk van een logopedist is afwisselend. Elke 
behandeling is weer anders en dit houdt het werk 
uitdagend. Ik vind het bijzonder om een band op 
te bouwen met kinderen en hun ouders en samen te 
werken aan verdere ontwikkeling. De dankbaarheid 
en waardering die ik terugkrijg van ouders, is het 
harde werken waard. - Tessa
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Naam:

Leeftijd:

Mailadres ouders:

Kleur deze kleurplaat in, knip hem uit, vul je gegevens in en stuur hem met postzegel op naar 
Richterslaan 62, 3431 AK Nieuwegein, t.a.v. Logopedie Lingua. Als je logopedie bij ons volgt, kun 
je hem natuurlijk ook meenemen naar je volgende afspraak. We verloten een leuke prijs onder 
de inzendingen.
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(advertenties)

P-p-p-pa-pegaai is jarig:
Alle logopedische 
aandachtsgebieden in een 
mooi voorleesboek! Leuk 
voor ouders, therapeuten, 
leerkrachten... "we 
hebben allemaal wel een 
logopedisch probleem"

Eenmalig voor € 17,50,- 
inclusief verzendkosten, 
te bestellen via www.
logopedie-in-een-
notendop.nl

Adembenemend 
voor € 17,50 in plaats 
van € 20,00 (inclusief 
verzendkosten 
binnen NL), ook als 
e-book verkrijgbaar 
voor € 8,50 in plaats 
van € 9,99.

Te bestellen via www.
adembenemend.
online/bestellen 
met de code 
"10JAARLINGUA".

Advies t.a.v. 
de ontwikkeling

Motorische 
ontwikkelingsachterstand

Schrijfproblemen

Orthopedische klachten

Sportblessures

Voorkeurshouding
baby’s 

Sensorische 
informatie verwerking 

Huilbaby’s

Richterslaan 62, 3431 AK Nieuwegein

Tel. 030 - 6303530

voor kinderen van 
0 tot 18 jaar 

met een motorisch probleem

WWW.KINDENFYSIO.NL

Geregistreerd bij KNGF  Aangesloten bij NVFK 

20-01-20 - Advertentie Kind en Fysio.indd   120-01-20 - Advertentie Kind en Fysio.indd   1 20-1-2020   22:30:0520-1-2020   22:30:05

17,50

17,50

Website of webshop laten maken?
✔ Een unieke website passend bij jouw bedrijf, project of product
✔ Vindbaar in Google
✔ Zelf makkelijk aan te passen in Wordpress
✔ Mobiel vriendelijk
✔ Persoonlijke samenwerking

Ga naar www.emmajongen.nl om een (virtuele) kennismaking te plannen.



Preverbale 
   Logopedie

Nieuwegein - Houten

• Begeleiding bij eet- en drinkproblemen
• Onderzoek en behandeling van niet- of nauwelijks sprekende kinderen

Bij de praktijk Logopedie Lingua begeleiden wij kinderen en hun ouders/
verzorgers in de eerste stapjes van de spraak-taalontwikkeling (0-4 jaar) 
en kunt u terecht voor uitgebreide diagnostiek en behandeling van oudere 
kinderen (4-12 jaar) met taal- en/of spraakproblemen.

Heeft u vragen en/of zorgen over de ontwikkeling van uw kind?
 Aanmelden kan eenvoudig via de website.

Logopedie 
          voor het 
   jonge kind

• Expertise voor het jonge kind
• Taalstoornissen/-achterstanden
• Spraakproblemen/-stoornissen

• Afwijkend mondgedrag bij spraak en slik
• Werkgeheugenproblemen
• Multidisciplinaire samenwerking

  www.logopedielingua.nl
 info@logopedielingua.nl
 030-2012591


