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Connect Logopedie

Wat doet een (pre)logopedist?
Preverbale logopedie is het behandelen 
van eet- en drinkproblemen bij kinderen 
vóórdat ze beginnen te praten. Hier 
kunnen ze veel baat bij hebben. “Kleintjes 
kunnen zich verslikken, krampjes hebben, 
voedsel volledig weigeren of moeite hebben 
met de overgang naar vast voedsel,” vertelt 
Dieta. 

Veel meer dan ‘leren praten’
“Wij doen veel meer dan ‘kinderen 
leren praten’,” vult Jannine aan. “Binnen 
Connect logopedie en dyslexie bieden we 
bijvoorbeeld ook hulp aan kinderen die 
onduidelijk spreken, of problemen hebben 
met horen en stemgebruik, of kinderen 
met lees- en spellingproblemen, zoals 
dyslexie. In alle gevallen is vroeg signaleren 
essentieel.”

Taalontwikkeling
Ook bij de taalontwikkeling van kinderen 
speelt Connect logopedie en dyslexie 
een stimulerende rol. Naast individuele 
behandeling voor kinderen die weinig 
spreken, biedt Connect regelmatig 
een Hanen-ouderprogramma aan. Dit 
gecertificeerde programma is voor ouders 

die de communicatie met hun kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar optimaal 
willen stimuleren en ontwikkelen. “Het 
Hanen-programma helpt niet alleen 
kinderen vooruit maar ook hun ouders. 
Ouders worden zich meer bewust van hun 
communicatie.”

Samenwerken
Het team van Connect bestaat uit ruim 
dertig logopedisten en orthopedagogen 
die nauw samenwerken met onder andere 
(huis-)artsen, fysiotherapeuten, scholen 
en kinderdagverblijven. Bij de laatste twee 
werkt men veel op locatie. “We proberen 
zoveel mogelijk onze krachten te bundelen 
ten gunste van het kind. Dit doen we op 
een voor kinderen veilige plek. Zo vullen 
we elkaar goed aan en verandert er niets 
voor het kind”, aldus Jannine. 

Behandeling
“Eerst luisteren en observeren we. Bij 
vragen omtrent voeding kijken we 
bijvoorbeeld naar de houding van moeder 
en kind. Beiden moeten zich comfortabel 
voelen,” laat Jannine weten. “Stress kan 
negatieve effecten hebben.” De behandeling 
– aan huis waar nodig en anders op locatie 
of middels een videoconsult, en met 
een verwijzing volledig vergoed binnen 
het basispakket van de zorgverzekering 
– is altijd een samenwerking tussen de 
logopedist en de ouder(s). Naast uitleg over 
de normale eet- en drinkontwikkeling of 
spraak- en taalontwikkeling, wordt er waar 
nodig een behandelplan gemaakt. 

Whatsapp-spreekuur
Bij twijfel, moeite of problemen mogen 
ouders te allen tijde contact met 
Connect logopedie en dyslexie in Zwolle, 
Hardenberg of Dedemsvaart opnemen. 
“Dat hoeft niet meteen te resulteren in een 
behandeltraject”, aldus Dieta. “Met een 
gericht advies helpen we iemand vaak al op 
weg. We luisteren en denken graag met je 
mee. Vragen stellen kan via de telefoon of 
ons WhatsApp-spreekuur: iedere maandag 
tussen 10.00 en 11.00 uur op nummer 06 – 
2396 2538.”

Connect logopedie en dyslexie
Hoofdlocatie Zwolle:  
Burgemeester van Roijensingel 4c, Zwolle
Tel. 038 - 420 2010
www.connectlogopedie.nl

Problemen voorkomen 
met vroegsignalering 
Connect logopedie en dyslexie ondersteunt kinderen die moeite 
hebben met eten, drinken, spreken, taal, lezen en spellen. Het tijdig 
signaleren van problemen is hierbij belangrijk. “Hoe eerder je erbij 
bent, hoe meer je kunt bijsturen. Voorkomen is beter dan genezen 
en soms zijn enkele adviezen al voldoende om iemand verder te 
helpen”, aldus Dieta, (pre)logopedist bij Connect.
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