
KWALITEIT
Alle logopedisten van onze praktijk hebben of ontwik-
kelen hun eigen specialisatie. Iedereen volgt dan ook 
regelmatig na- en bijscholing. Tevens  houden wij ons 
aan alle richtlijnen die de beroepsvereniging voor-
schrijft. Wij zorgen voor een geldig certificaat van de 
Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie. Dat betekent dat 
onze dossiers altijd voldoen aan alle nieuwe eisen. Wij 
meten regelmatig de voortgang van de behandeling en 
zullen het behandelplan bijstellen waar nodig is of door-
verwijzen voor nader onderzoek. InAlmere Logopedie 
heeft goede contacten met andere disciplines, scholen, 
peuterspeelzalen en Almeerse instanties.

VERSLAGEN 
Wij zijn verplicht bij een verwijzing uw verwijzer op de 
hoogte te stellen van de voortgang van de logopedie.  
Wij schrijven altijd een begin- en eindverslag voor de 
verwijzer/huisarts. U krijgt daar een kopie van, zodat 
u deze zelf aan scholen en instanties kan geven als ze 
daar om vragen.

Wettelijke regelingen
www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo
www.klachtenloketparamedici.nl
Wetenschappelijk onderzoek
www.nivel.nl/nl/nzr/logopedie
Privacy
www.inalmerelogopedie.nl/privacy-verklaring

STOTTEREN BIJ KINDEREN

www.inalmerelogopedie.nl

ALGEMEEN

•  Wij vragen u tijdens de behandeling uw mobiele tele-
foon op stil te zetten.

•  Roken is in of vlak voor de praktijk niet toegestaan.
•  Bij diefstal of verlies van uw eigendommen kan de 

praktijk niet aansprakelijk worden gesteld.
•  Als u foto’s of filmpjes wil maken tijdens de behande-

ling, heeft u altijd de toestemming van de logopedist 
nodig.

CONTACT
www.inalmerelogopedie.nl
info@inalmerelogopedie.nl

Aprilstraat 105
1335 BL  ALMERE
06 283 921 81

Kerkstraat 100
1354 AC  ALMERE
036 303 09 63

Audioweg 5
1322 AT  ALMERE
036 303 09 61

Sambastraat 81
1326 NT  ALMERE
036 523 06 81

Kerkgracht 14
1354 AL  ALMERE
036 531 80 81

Walt Disneyplantsoen 72
1325 SX  ALMERE
06 409 629 52

AFMELDING
U kunt zich kosteloos afmelden tot 24 uur voor de behan-
deling per telefoon (antwoordapparaat) of per mail. 
Bij afmelding binnen 24 uur ontvangt u  een verzuimnota 
die u  zelf dient te betalen.

Gewijzigde gegevens en afmeldingen kunt u telefonisch of 
per mail aan ons doorgeven. Graag zoveel mogelijk bij uw 
eigen logopedist (voornaam@inalmerelogopedie.nl)

LOCATIES
inAlmere Logopedie heeft op dit moment 6 locaties in 
Almere. Wij zijn gevestigd in Almere Haven (Centrum), 
Almere Stad (Danswijk, Filmwijk en Literatuurwijk) en in 
Almere Buiten (Seizoenenbuurt)



Iedereen struikelt wel eens over woorden of zinnen.
En kinderen stotteren bijna allemaal een lange 
of korte periode als hun taalontwikkeling groeit. 
Meestal gaat dat vanzelf over, maar voor sommige 
kinderen is het belangrijk om naar een logopedist 
te gaan.

STOTTEREN ROEPT BIJNA ALTIJD VRAGEN OP
Vragen als:
•  Hoe komt het dat mijn kind soms helemaal vloeiend is 

en soms heel erg stottert?
•  Hoe erg is het dat mijn kind met zijn ogen knippert als 

hij praat?
•  Kan ik mijn kind helpen om meer vloeiend te praten?
•  Komt het door iets wat ik doe dat mijn kind stottert?
•  Hoe moet dat later, als mijn kind blijft stotteren?
•  Gaat mijn kind niet gepest worden met zijn stotteren?
•  Ik stotter ook, gaat mijn kind dat nadoen?

Hulp zoeken is nooit te vroeg. Ongerustheid of onzekerheid 
over hoe u moet reageren, kan en mag altijd besproken 
worden. Daarvoor komt u immers bij ons? Onze logopedist 
kan al deze vragen beantwoorden.

WAT KUNT U ZELF DOEN?
1.  Bedenk dat uw kind mag stotteren. Hij heeft het soms 

nodig om een zin te kunnen maken of een verhaal te 
kunnen vertellen. Een kind kan dat meestal nog niet 
zo makkelijk als wij denken. Ook niet als hij een hele 
goede taalontwikkeling heeft. Luister naar WAT uw kind 
te vertellen heeft en niet naar HOE hij het vertelt.

2.  Stel niet te veel open vragen over wat hij heeft gedaan of 
meegemaakt. Voor een kind is het nog heel moeilijk om 
eerst in zijn hoofd te bedenken wat er is gebeurd en het 
daarna begrijpelijk vertellen. Ook als uw kind een goede 
taalontwikkeling heeft. Stel daarom de vragen zo dat uw 
kind makkelijk met “ja” of “nee” kan antwoorden.

  Bv Probeer niet te vragen:
 •  Wat heb je allemaal gedaan op school?  Maar vraag:
 •  Was het leuk vandaag?
  U kunt wel commentaar geven op wat uw kind vertelt:
 •  Wat fijn dat jouw auto nu klaar is.
  Dan weet uw kind dat u hem wel heeft gehoord en dat 

u ook geïnteresseerd bent in wat hij vertelt.
3.  Praat zelf langzamer, met korte zinnen en veel pauzes. 

Dan geeft u uw kind een voorbeeld van hoe hij ook kan 
praten.

  Kinderen proberen vaak net zo te praten als hun omge-
ving. Hoe sneller u praat, hoe sneller uw kind ook wil 
praten.  Hoe langer u de zinnen maakt, hoe langer uw 
kind de zinnen wil maken. En dat is nou eenmaal moei-
lijk als je nog zo jong bent. 

4.  Probeer geen adviezen te geven als ‘zeg het nog 
eens, praat eens rustig, haal eerst adem enz.’ Ze 
lijken te helpen, omdat u daarmee het verhaal van 
uw kind onderbreekt, maar op den duur werken ze 
niet. Een jong kind heeft nog geen idee hoe hij uit 
zichzelf op een andere manier zou moeten praten, 
zodat het praten alleen maar spannender wordt. 

5.  Plan iedere dag 10-15 minuten een vaste tijd in om 
rustig en gezellig alleen met uw kind te spelen en 
te praten. Benoem het ook: “Zo, even ons kwartier-
tje “Uw kind weet dan dat u alle tijd voor hem heeft 
en heeft daardoor vanzelf meer rust in het spreken. 
Natuurlijk moet u er dan ook voor zorgen dat er geen 
afleiding voor u is in de vorm van telefoon, televisie 
of andere kinderen. Ook belangrijk is dat u een eind-
tijd instelt bv met een kookwekker. Uw kind weet dan 
dat u na het kwartiertje weer beschikbaar bent voor 
anderen. 

6.  Het stotteren is maar een heel klein stukje van uw 
kind. Zorg ervoor dat uw kind weet dat u hem accep-
teert of hij nu stottert of niet. Geef uw kind daarom 
veel en duidelijke complimenten.

7.  Stotteren is niet iets om je voor te schamen of om 
weg te stoppen. Praat erover met uw kind, precies 
zoals u over andere zaken praat waarvan u merkt dat 
het uw kind hindert of bezighoudt.


