
HOE START DE 
BEHANDELING?
Tessa: “Bij de 
eerste afspraak 
inventariseren 
we met de 
ouders wat de 
hulpvraag is. 
Bijvoorbeeld: “Kunt u mijn kind (beter) leren 
praten?”  Tijdens het intakegesprek inventariseren 
we of er wel een logopedisch probleem is. Hoe 
ernstig het is en wat we eraan kunnen doen. 
En welke, bijvoorbeeld medische/sociaal-
emotionele/ontwikkelingsfactoren, een rol 
zouden kunnen spelen. 

In de vervolg-behandeling(en) onderzoeken we 
de patiënt en onderzoeken we de problematiek. 
Vervolgens maken we een behandelplan met 
specifieke doelen om de klacht(en) aan te pakken. 
Iedere behandeling duurt dertig minuten inclu-
sief vijf minuten om de voortgang te bespreken. 
In principe vindt er één behandeling per week 
plaats. De frequentie is echter afhankelijk van 
de klacht. Als kinderen van 3,5 jaar nog helemaal 
niet spreken, komen ze vaker. Ze moeten zich 
namelijk wel kunnen redden op de basisschool.” 

Tessa: ”Er zijn kinderen van twee jaar die nog 
helemaal niets zeggen. De ouders maken zich 
daar niet altijd zorgen om, omdat het in de 
familie voorkomt of omdat de omgeving aan-
geeft dat het wel komt. Praten komt echter niet 
altijd vanzelf. Je moet het zo snel mogelijk 
stimuleren. Oorzaken? Tijdens de geboorte 
kan er iets mis gegaan zijn. Maar er kan ook een 
hiaat zijn ontstaan in de spraaktaalontwikkeling 
door een chronische oorontsteking, regelmatig 
ziek zijn of als er sprake is van het syndroom van 
Down. Verkeerd begrepen worden, leidt tot on-
zekerheid en frustratie bij het kind. Het initiatief 
tot spreken zal steeds meer afnemen. Wij kunnen 
dat proces omkeren, als je er op tijd bij bent.”

AANMELDING ZONDER VERWIJSBRIEF
Mariëlle: ”Je hebt tegenwoordig niet altijd meer 
een verwijsbrief van de huisarts nodig om je aan 
te melden. Wij mogen van bepaalde verzekerings-
maatschappijen patiënten direct screenen om te 
bepalen of de hulpvraag bij ons thuishoort. Er 
staat op onze website een overzicht van deze 
verzekeringsmaatschappijen. Het aanmelden 
kan telefonisch of per e-mail. Wij beantwoorden 
tijdens onze behandelingen de telefoon niet, 
omdat we onze behandelingen niet willen 
onderbreken. Ouder(s) of patiënten kunnen een 
voicemailbericht achterlaten. Wij nemen dan 
uiterlijk de volgende werkdag contact op om de 
eerste afspraak in te plannen. Aan de hand van 
de hulpvraag wordt de patiënt geplaatst bij de 
logopedist met de meeste ervaring op dat gebied. 
Ons team bestaat uit zes ervaren, professionele 
logopedisten die opgeleid zijn tot allround 
logopedist maar daarnaast gespecialiseerd zijn in 
diverse behandelmethoden en het behandelen 
van specifieke logopedische stoornissen. Onze 
praktijk heeft met alle grote zorgverzekeraars 
een overeenkomst die logopedische behande-
lingen vergoeden. We factureren dan ook 
rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Voor 
volwassenen geldt het eigen risico.”

Wat doe je als je kind van 
2 jaar niet tot weinig spreekt?

Veel mensen associëren stotteren en slissen 
met de logopedist. Een logische gedachte. 
Het werkveld van de logopedist is echter 
verbazingwekkend uitgebreid. “De leeftijd 
van onze doelgroep varieert van 0 tot 100. 
We behandelen eet- en drinkproblemen 
van baby’s tot ouderen met afasie na een 
hersenbloeding,” aldus Tessa Schröder die 
samen met Marcelle Staal en Mariëlle van 
Velsen eigenaar is van de Praktijk voor 
Logopedie de Leyens, die al sinds 1990 
bestaat.

Logopedie De Leyens biedt 
zorg, aandacht & expertise!

PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE
DE LEYENS & OOSTERHEEM

Sinds 1990 betrokken en gespecialiseerd. Altijd 
een logopedische behandeling op maat voor 
kinderen en volwassenen met communicatie-, 
slik-, eet- en/of drinkproblemen. De openings-
tijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.00 – 
18.00 uur en wisselend op werkdagen in de 
avonduren. Bij bijzondere omstandigheden is 
behandeling aan huis ook mogelijk.

Praktijk voor Logopedie  ‘de Leyens’  
Orfeoschouw 50, 2726 JH  Zoetermeer
T: 079 - 331 64 39

Praktijk voor Logopedie ´de Leyens’-Oosterheem
Oosterheemplein 231F, 2721 NC  Zoetermeer
T: 079 - 202 19 00

E: info@logopediepraktijkdeleyens.nl
www.logopediepraktijkdeleyens.nl

ZOETERMEER

GESPECIALISEERD 
IN DIVERSE BEHANDELMETHODEN
Mariëlle: “Bij iedere klacht hoort een specifieke 
behandeling waarbij de ouders aanwezig zijn. 
Het is belangrijk dat ouders weten hoe zij thuis 
moeten oefenen met hun kind. Voor kinderen 
van twee jaar die niet praten is een andere be-
handelmethode nodig dan voor de kinderen uit 
groep 2, die nog niet kunnen hakken en plakken. 
Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen van tien 
jaar met open mondgedrag en voor volwassenen 
met stemproblemen of hyperventilatie. Wij 
kunnen in de praktijk alle logopedische klachten 
behandelen. Door de vele verschillende logo-
pedische klachten vinden wij het belangrijk dat 
wij als logopedisten ons blijven ontwikkelen 
en specialiseren, zodat we zo snel mogelijk het 
beste resultaat behalen. Door na- en bijscholing 
en vergaderingen met de kwaliteitskring logo-
pedisten Zoetermeer blijven wij op de hoogte 
van nieuwe inzichten en behandelmethoden.”




