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Samenwerkingsverband
logopedisten Kralingen Crooswijk

www.logopedie-kralingencrooswijk.nl

Contact logopediepraktijken

Logopediepraktijk Klets

Crooswijksestraat 115
3034 AG Rotterdam
06-33326356

www.logopediepraktijk-klets.nl
info@logopediepraktijk-klets.nl

Logopediepraktijk Kralingen

Noordeinde 97E
3061 EM Rotterdam
010-4522571

www.logopedie-kralingen.nl
edith.hazebroek@online.nl

Logopediepraktijk Kralingse Plas

Oostzeedijk Beneden 33B
3062 VK Rotterdam
010-4136366

www.logopediekralingseplas.nl
marianne@logopediekralingseplas.nl

Kijk voor meer informatie op onze gezamenlijke 
website: www.logopedie-kralingencrooswijk.nl

We staan geregistreerd in het 
Kwaliteitsregister Paramedici

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging 
voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)



Kijk voor meer informatie op:
www.logopedie-kralingencrooswijk.nl

Waarom deze brochure?

Als logopedisten in de deelgemeenten 
Kralingen en Crooswijk van Rotterdam zijn 
wij een samenwerkingsverband gestart. 
Samenwerken is voor ons van groot belang 
om de kwaliteit van de geleverde zorg te 
verbeteren. Deze folder geeft informatie over 
wat logopedie inhoudt en kan betekenen voor 
u, en wat de rol en meerwaarde daarin is van 
een samenwerkingsverband.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar één 
van onze praktijken, zie achterzijde van deze 
folder.

Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met problemen 
op het gebied van adem, stem, spraak, 
taal, mondgewoonten, slikken en gehoor. 
Logopedisten behandelen stoornissen op het 
gebied van de persoonlijke communicatie. Zij 
houden zich daarnaast bezig met voorlichting, 
preventie en onderzoek. Een logopedist 
kan werkzaam zijn in een eigen praktijk, 
binnen het onderwijs of in een instelling, 
zoals het ziekenhuis, een verpleeghuis of een 
revalidatiecentrum.

Zichtbare kwaliteit

Als logopedisten vinden wij, net als u, kwaliteit 
erg belangrijk. We doen er van alles aan om 
kwaliteit te bereiken en te behouden. 
Daarom zijn wij lid van de NVLF, de beroeps-
vereniging van logopedisten. Ook zijn we 
kwaliteitsgeregistreerd: we staan ingeschreven 
in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast 
is er regelmatig contact met verwijzers en 
overige betrokken disciplines. Wij houden 
onze kennis op peil door het volgen van 
bij- en nascholing en het deelnemen aan 
kwaliteitskringen. Ook maken wij gebruik van 
de nieuwste testen en materialen.

Voordelen samenwerking

Samenwerking binnen de logopedie heeft 
diverse voordelen, zowel voor de logopedisten 
als voor u als cliënt. Door onze samenwerking 
beschikken wij over een breed netwerk. Dit 
heeft als voordeel dat doorverwijzen naar 
andere zorgverleners of instanties efficiënt en 
vlot geregeld kan worden. Wij brengen onze 
logopedische kennis en specialisaties bijeen, 
kunnen elkaar raadplegen en indien nodig 
onderling doorverwijzen.
U heeft dus altijd een logopedist bij u in de 
buurt die beschikt over de benodigde kennis 
en vaardigheden.

Aanmelding

Herkent u één van eerder genoemde 
zorggebieden bij uzelf of iemand uit uw 
omgeving? Bespreek deze problemen met 
uw (huis)arts. Hij of zij kan u indien nodig 
doorverwijzen naar een logopedist (voor 
adressen, zie achterzijde). Er zal een eerste 
gesprek plaatsvinden, waarbij het van belang is 
de verwijsbrief van de huisarts en uw ID-bewijs 
mee te nemen. In dit gesprek zal uw hulpvraag 
centraal staan. Na dit gesprek zal er verder 
onderzoek plaatsvinden, waarna de logopedist 
bepaald of logopedische begeleiding zinvol is.


