


Connect logopedie
Hartelijk welkom bij Connect logopedie! ‘Connect’ betekent ‘verbinden’. De verbin-
ding tussen u en anderen bestaat in de basis door goede communicatie. Als u en/of 
uw naasten behoefte hebben aan goede logopedische zorg, dan willen onze logo-
pedisten u daar graag bij helpen. Wij zijn gevestigd op diverse locaties in Zwolle, 
Hardenberg en Dedemsvaart.

“Logopedie? Heeft mijn kind niet nodig. Hij/zij praat heel goed.”

Logopedie staat bekend om ‘kinderen leren praten’. Connect logopedie biedt meer 
dan dit. In deze brochure kunt u een indruk krijgen wat wij voor u kunnen betekenen 
en hoe u met ons in contact kunt komen. 



Eet-/drinkproblemen 
in de leeftijd van  0 tot 2 jaar
Problemen met het drinken uit de fles/borst, lepelvoeding, kauwen en /of het uit  
een beker drinken kunnen bij alle kinderen voorkomen. De gespecialiseerde  
prelogopedist van Connect kijkt thuis met u mee hoe de vaardigheden van het  
voeden geoptimaliseerd kunnen worden.

Begrijpen & vertellen
Het leren begrijpen en vertellen (gebruiken van taal) kan voor kinderen soms lastig 
zijn. Voor ouders van jonge kinderen (tot 5 jaar) biedt Connect logopedie de Hanen 
oudercursus. Samen met andere ouders leert u alles om op een leuke manier uw kind 
optimaal te ondersteunen bij dit leerproces. Daarnaast kunnen wij kinderen van alle 
leeftijden individueel begeleiden.

Uitspreken en mondbewegen
Het goed uitspreken van alle klanken van de Nederlandse taal is een hele kunst. 
Spelenderwijs leren kinderen bij Connect samen met u op een duidelijke en goede 
manier alle klanken uitspreken. Hierbij kunt u ook denken aan het ‘slissen’. (Vaak 
als gevolg van te lang duimen/speenzuigen). Ook uw tandarts of orthodontist kan u 
aanraden contact op te nemen met een logopedist gespecialiseerd in Oro-MyoFunc-
tionele Therapie (OMFT). Welke gericht is op correct tonggebruik en versterken van 
mondspieren wat o.a. ‘slissen’ en open mondgedrag verhelpt. 





Stotteren
Wanneer u zich zorgen maakt over het stotteren van uw kind en u graag wilt weten 
wat u kunt doen om hem/haar te helpen kunt u in gesprek gaan met de logopedist 
van Connect.

Luisteren
Een tijdelijk of blijvend gehoorverlies kan ongemakken veroorzaken op de kinderop-
vang, school, op het werk of in privé-situaties. De logopedist van Connect bekijkt met 
u de mogelijkheden van het gehoor van uw kind en ondersteunt bij deze ongemakken.

Lezen
In groep 2 leren kinderen de voorbereidingen voor het leren lezen. Ze leren bijvoor-
beeld letters en ‘hakken en plakken’. Wanneer dit lastig is voor uw kind is het niet 
raadzaam om te wachten, maar de logopedist van Connect spelenderwijs uw kind 
hierbij te laten ondersteunen. En leuk dat ze het gaan vinden! 

Dyslexie
Wanneer er een vermoeden bestaat dat uw kind dyslexie heeft, is het verstandig om 
in een vroeg stadium professionele ondersteuning in te schakelen. Bij het dyslexie-
netwerk van Pento en Connect logopedie kunt u terecht voor informatie, diagnostiek 
en behandeling van dyslexie. Ons doel is om uw kind vloeiend, vlot en begrijpend te 
laten lezen en spellen.

Stemgeven
Hees of schor, te hard of te zacht praten of gewoon last van de stem hebben tijdens 
spreken? Het kan iedereen overkomen. De logopedist van Connect leert u op een ef-
ficiënte en correcte manier spreken, zodat klachten verminderen/verdwijnen.

Beroepssprekers
Binnen Connect werken logopedisten met ervaring en expertise om u als beroeps-
spreker optimaal te ondersteunen. Zo hebben wij bijvoorbeeld al BN-ers ondersteunt 
bij met hun presentatietechnieken, leerkrachten met hun stemgebruik en zakenmen-
sen met hun accent. 



Connect logopedie werkt
Connect werkt, omdat een logopedist van Connect uw (zorg)vraag centraal stelt. Op 
deze manier passen wij onze ondersteuning volledig aan op uw wensen en hebt u 
de regie in eigen hand. Wij zullen u als professional optimaal ondersteunen bij het 
maken van de juiste keuze. De beste logopedische zorg voor u qua vorm en inhoud is 
onze norm.

Connect logopedie werkt samen
Connect logopedie heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het volledig integreren 
van logopedische zorg in de doorgaande leer –en ontwikkelingslijn van uw kind (0-12 
jaar). Het is onze visie om deze zorg aan te bieden in de sociale leefomgeving van uw 
kind. In de praktijk betekent dit de kinderopvanglocatie, de school of thuis. Daarom 
werkt Connect al een aantal jaren aan de hand van zelf ontwikkelde plannen samen 
met tientallen (brede)scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties. 



Vergoeding
Voor de vergoeding van logopedische zorg kunt u informeren naar de polisvoorwaar-
den van uw zorgverzekeraar. Daarnaast geven wij u graag informatie over de diverse 
vergoedingsregelingen.

Aanmelding en vervolg
U kunt zowel per email als telefonisch contact met ons opnemen voor een vrijblij-
vend intakegesprek. Een logopedisch ‘consult’ duurt tussen de 20 en 30 minuten. 
Afhankelijk van uw zorgvraag en het plan van aanpak kan de ondersteuning variëren 
van enkele consults tot een aantal maanden ondersteuning. Na een vooraf afgespro-
ken periode zal een evaluatie (en heronderzoek) plaatsvinden om de voortgang in 
kaart te brengen en een eventueel vervolg te bespreken.



Informatie & Contact
Telefoon & Email
Connect logopedie is op werkdagen tussen 9:00 – 17:00 uur telefonisch bereikbaar 
op telefoonnummer 038 – 420 20 10. Belt u buiten kantoortijden, dan kunt u een 
bericht achterlaten of een email sturen naar info@connectlogopedie.nl

Website
Op onze website www.connectlogopedie.nl vindt u uitgebreide informatie over uw 
logopedische zorgvraag, onze behandellocaties, de aanmeldprocedure, onze partners 
en Connect logopedie.

Visie
De primaire taak van Connect logopedie is het verlenen van goede logopedische 
zorg. Daarnaast werken wij aan de realisatie van multidisciplinaire -en ketenzorg, het 
opwaarderen van onze kennis en vaardigheden, een efficiënte interne organisatie en 
excellent werkgeverschap. Voorlichting en preventie zijn en blijven een vast onder-
deel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, evenals initiatie of deelname 
aan vrijwilligersprojecten en/of behandelingen. Monodisciplinaire samenwerking 
zoekt Connect logopedie op basis van specialisatie.
 
Door ons met gedrevenheid te blijven inzetten voor deze visie wil Connect logopedie 
gekend en herkend worden als doelmatig en kwalitatief hoogwaardig werkend zorg-
verlener die u en uw zorgvraag als cliënt centraal stelt.

Kwaliteit
                                    

De logopedisten van Connect staan ingeschreven in het  
kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de Nederlandse 
Vereniging van Logopedie en Foniatrie.

Postadres:
Postbus 1446
8001 BK Zwolle

Bezoekadres:
Sportlaan 4
8044 PG Zwolle

038 420 20 10
www.connectlogopedie.nl
info@connectlogopedie.nl


