Nieuwsbrief september 2019
Update gegevens SpreekAtelier
Logopedisten: Marijke de Bruin(eigenaar), Gerda Vink(eigenaar),
Simone van Bremen, Naomi Mollema en Charlotte Albertini.
Hoofdlocatie+postadres: Wielkamp 10, 5301DB, Zaltbommel. Tel. 0418540594 mail: info@spreekatelier.nl
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-17.30 uur.

Extra op de dinsdag: gratis spreekuur tussen 13 uur en 14 uur. Vrijblijvende consultatie voor cliënten,
ouders en begeleiders bij vragen rondom communicatie- spraak- taal- stem- gehoor- eten en drinken.Tevens
op de dinsdagen logopedische behandeling mogelijk in de avond.
Nevenlocaties:
Zaltbommel
-SBO Toermalijn~maandag-dinsdag-donderdagochtend~Simone van Bremen
Nederhemert
-Gezondheidscentrum Nederhemert~ vrijdagmiddag~Charlotte Albertini
Aalst
-OBS Den Boogerd~donderdagochtend~Naomi Mollema
Brakel
-Willem van Oranjeschool~maandagochtend~Naomi Mollema
-D.W. van Dam van Brakelschool~woensdagochtend~Naomi Mollema
-Gezondscentrum Wilhelminalaan~woensdagmiddag~Naomi Mollema
Zuilichem
School met de Bijbel~Naomi Mollema

SpreekAtelier biedt:
- Preverbale logopedie voor 0-2 jarigen. Preverbale logopedie is gericht op de behandeling van (zeer) jonge
kinderen met problemen bijhet eten en drinken en/of de beginnende communicatie. Doel van de behandeling
is het trainen van de spieren van de mond van het kind of het begeleiden van het (oraal –) sensorische
systeem, zodat het eten en drinken verbeteren en de beginnende communicatie en het maken van klanken
wordt gestimuleerd. Tijdens de behandeling vormen de begeleiding en advisering van de ouders een belangrijk
onderdeel.
- Kinderlogopedie voor 2-16 jarigen. De logopedische behandeling bij kinderen bestaat uit het begeleiden en
het geven van adviezen bij problemen met eten en drinken, de spraak- en taalontwikkeling, het gehoor of de
luistervaardigheden, de vloeiendheid van spreken, de stem en met problemen in de mondmotorische- en
sensorische vaardigheden. Ook problemen in de voorwaarden om tot lezen en spellen te komen, kunnen
begeleid worden. Voorop staat dat de logopedist het kind volgt in zijn/ haar belevingswereld zodat het kind
plezier heeft en zich daardoor verder kan ontwikkelen.
- Logopedie voor jongeren en (jong)volwassenen.Binnen alle gebieden van de communicatie kunnen bepaalde
problemen blijven bestaan. Gedacht kan worden aan begeleiding en training bij:
- een TOS in de verdere communicatie
- niet-vloeiendheden zoals stotteren of broddelen
- het leren omgaan met problemen in de sociale interactie en de communicatie (bijvoorbeeld bij autisme)
- mondmotorische problemen (pre-orthodontisch)

- stemproblemen.
Zie voor meer informatie of onze specialismen en registers onze website www.spreekatelier.nl

Bijscholingen 2019
- TOS update: Sinds januari 2018 werken wij onder andere met de Richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen. Deze
richtlijn helpt ons doelmatig te werken bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Naar aanleiding van
deze richtlijn hebben wij de bijscholing 'TOS-update' gevolgd.
- Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen II: Samenwerking met experts, ouders en
verzorgers is van groot belang bij kinderen met eet- en drinkproblemen. Tijdens deze bijscholing worden er
diverse gastlessen gegeven door meerdere disciplines (o.a. psycholoog/lactatiekundige/fysiotherapeut/diëtist)
om zo handvatten te krijgen voor het opzetten en uitvoeren van de logopedische begeleiding. Onderwerpen
die aan bod komen zijn oa: de overgang sondevoeding naar orale voeding, eet- en drinkproblemenook bij
specifieke ziektebeelden en diagnostiek en behandeling van speekselverlies.
- Anders kijken naar Kinderen-> Anders Kijken naar Horen: Hier wordt ingegaan op het auditieve systeem en
alle facetten ervan in het alledaagse functioneren. Onderscheid leren maken tussen fysiologische
hoorproblemen en auditieve verwerkingsproblemen staat hierbij voorop.

Belangrijk om te weten:
-Ouderbetrokkenheid: Wanneer een kind logopedische behandelingen krijgt in de eerste lijns zorg, moeten de
ouders volgens de richtlijn vanuit de beroepsvereniging de NVLF bij 50% van de behandelingen aanwezig zijn.
Deze eis is bedoeld voor meer betrokkenheid van de ouders en daarmee voor een hogere slagingskans van de
behandeling.
- Charlotte Albertini werkt sinds 1 september Team SpreekAtelier. Wij zijn erg blij met de komst van Charlotte.
Zij is een kinderlogopedist en OMFT-therapeut.
- SpreekAtelier draait al een tijdje mee met het multidisciplinair tongriemspreekuur in samenwerking met
Dental Clinics en Staas en Bergmans. Hier worden kinderen gezien die moeite blijven hebben met bepaalde
oraal-motorische bewegingen uitvoeren/specifieke klanken produceren/eten- en drinken.
Komende tijd staat in het teken van onze deelname aan verder verdiepingsonderzoek (EBP) naar de
tongriemproblematiek door de Fontys Paramedische Hogeschool.
-Logopedische therapie vanuit de praktijk en logopedie op school leidt in de praktijk regelmatig tot
onduidelijkheid over de bekostiging, terwijl onderwijs en zorg twee duidelijk gescheiden domeinen zijn met een
eigen financieringsstructuur. Logopedie als paramedische interventie binnen een onderwijsvoorziening wordt
aangeboden op een schoollocatie zowel op het reguliere onderwijs als op het speciaal (basis) onderwijs. Onder
de eerstelijn wordt verstaan dat een logopedist werkzaam is als zelfstandig ondernemer of in loondienst bij een
eerstelijns praktijk. De logopedist heeft geen relatie met of directe betrokkenheid bij het onderwijsproces en
kan hiertoe ook niet in een adviserende rol gevraagd worden. De bekostiging van de eerstelijns logopedie vindt
plaats op grond van de zorgverzekeringswet. Logopedie wordt alleen vergoed ten laste van de basisverzekering
als er sprake is van een medische noodzaak. De logopediebehandeling dient een geneeskundig doel, welke is
gericht op het herstellen of verbeteren van de hulpvraag van de patiënt.
Voor meer informatie of voor het uitgebreide standpunt van de NVLF verwijzen wij naar www.nvlf.nl

