
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

TAALONTWIKKELING

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

Monacostraat 50
1362 AB  ALMERE
06 189 327 90

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)



Als uw kind begint te praten merkt u soms dat 
hij problemen heeft met de taal. Deze problemen 
zijn bijvoorbeeld: onvoldoende begrijpen van 
taal, het moeilijk vinden om zinnen te maken, 
niet genoeg woorden kennen of geen gesprekje 
kunnen voeren. 

Natuurlijk heeft u veel vragen als uw kind niet zo goed lijkt 
te praten als andere kinderen van zijn leeftijd:

Vragen als:
•  heeft mijn kind een achterstand of is het praten nor-

maal voor zijn leeftijd?
•  hoe kan ik mijn kind helpen om beter te gaan praten?
•  moet ik lange zinnen gebruiken of babytaal praten?
•  begrijpt mijn kind mij niet of wil hij me niet horen?
•  mag ik gebaren gebruiken als mijn kind me niet 

begrijpt?
•  hoe zorg ik dat mijn kind meer woorden gaat leren?

VOOR AL DEZE VRAGEN KOMT U BIJ ONS
Na een onderzoek en/of een observatie weet de logopedist 
of de manier van praten van uw kind nog normaal is voor 
de leeftijd, of het vanzelf beter zal gaan of dat uw kind een 
beetje hulp nodig heeft. 

WAT KUNT U ALVAST ZELF DOEN?

1.  Woorden leren gaat niet vanzelf. Uw kind heeft het 
nodig dat u veel met hem doet. Neem uw kind mee naar 
de winkel en ga samen op zoek naar bv de appels, het 
beschuit en het toiletpapier. Benoem vaak het woord: 
- kom... dan gaan we de appels zoeken. O, zie jij al 
de appels? Wat knap: je hebt de appels al gevonden.  
Als u zelf woorden niet benoemt, zal uw kind dat ook 
niet gaan doen.

2.  Zorg dat uw kind nieuwsgierig wordt naar de wereld om 
hem heen. Dat kan alleen als u het voorbeeld geeft:  
- hé... wat hoor ik daar? O, een vliegtuig. Kijk zie je, daar 
is een vliegtuig. 

  Als uw kind merkt dat u zelf nieuwsgierig bent naar wat 
er om ons heen te zien, horen, ruiken en proeven is , zal 
uw kind dat ook worden.

3.  Lees heel veel voor. Alle soorten boekjes zijn geschikt 
om voor te lezen, maar prentenboeken zijn voor jonge 
kinderen het leukst. Kinderen houden van herhaling, 
dus u mag een boekje rustig 2-3-5 of 20 x voorlezen.

4.  Ga samen zingen. Graag ook liedjes met gebaren en/of 
beweging. Als u zelf niet veel liedjes kent, kunt u deze 
makkelijk zoeken op YouTube. 

5.  Pas bij het spelen uw praten aan aan de mogelijkheden 
van uw kind. Als uw kind nog voornamelijk in woordjes 
praat, maak dan zelf geen hele lange zinnen. Uw kind 
wil graag hetzelfde kunnen en doen als de anderen, 
maar als de zinnen te lang zijn, lukt dat niet. Sommige 
kinderen geven het dan op.

6.  Kinderen vinden het fijn als volwassenen met ze spe-
len. Dat is belangrijk en daar leren ze van. Kijk naar 
wat uw kind wil en pas uw spel daarop aan. Als uw 
kind vooral poppetjes op een rij wil zetten, doe dan 
met hem mee en vertel wat u doet. 

  “kijk, daar nog een, en nog een. Mooi zeg; staan ze 
allemaal op een rij” 

  Bedenk dat uw kind nog niet altijd speelt zoals wij, 
volwassenen, vinden dat het moet, maar laat hem 
zijn eigen spel. Sommige kinderen hebben gewoon 
nog niet genoeg taal om met fantasie te spelen of de 
werkelijkheid na te doen.

7.  Kinderen leren geen gesprekjes voeren als ze 
alleen maar antwoord moeten geven op vragen die 
testen of ze wel voldoende weten. In plaats van 
te vragen: welke kleur is dat? kunt u ook zeggen: 
Dat is mooi rood. Zullen we nog een rode zoeken? 
hmm, zie jij ook een rode? Op die manier hoort uw 
kind steeds de kleur en zal hij deze vanzelf leren.

8.  Kinderen leren onvoldoende taal van de televisie 
of de smartphone. Ook als u zelf veel op de smart-
phone of televisie kijkt, leert uw kind dat het normaal 
is om geen of korte antwoorden te geven of iemand 
niet aan te kijken. Iedereen raakt immers afgeleid 
van een smartphone, zodat het niet meer mogelijk is 
voldoende aandacht aan uw kind te geven.

9.  Laat uw kind gezellig meedoen met (huishoudelijke) 
klusjes en vertel wat jullie aan het doen zijn.

10.  Luister naar uw kind en herhaal wat hij zegt; dat 
geeft hem zelfvertrouwen om meer te gaan praten. 


