Bij Klinq houden we ons iedere dag bezig met
communicatie. Alles wat te maken heeft met het
begrijpen en produceren van taal hoort bij ons werk.
Zowel gesproken als geschreven taal. Spreken, lezen
en begrijpen, dat zijn onze vakgebieden.
Wat we allemaal doen? Onze logopedisten
begeleiden mensen met allerlei soorten taalen spraakproblemen. Jong en oud. Daarnaast
helpen we bij stem- en ademproblemen. Of bij
slikproblemen. Ook verzorgen we als enige praktijk
in onze regio stottertherapie door een erkend
stottertherapeut en hebben we ons gespecialiseerd
in reflexintegratie. Daarnaast hebben onze
dyslexiespecialisten een succesvolle aanpak om
kinderen met lees- en spellingsproblemen verder
te helpen. Voor een aantal gemeenten in Drenthe
verzorgen wij ook de vergoede dyslexiezorg.
En we doen nog meer. Vanuit onze specialisatie
preverbale logopedie behandelen we jonge kinderen
met eet- en drinkproblemen of een niet op gang
komende taalontwikkeling.
U ziet het: we hebben veel te bieden! In deze folder
leest u meer over onze praktijk en wat we allemaal
voor u kunnen betekenen.
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Ons team bestaat uit vijf allround logopedisten en
een praktijkondersteuner. De logopedisten hebben
daarnaast hun eigen specialisme. Bijvoorbeeld
preverbale logopedie, dyslexie of stottertherapie.
U wordt bij ons dus altijd goed geholpen door een
deskundige logopedist die goed bij u past.

Klinq
Welkom bij onze praktijk!

Bij Klinq staat de hulpvraag van onze cliënt centraal.
Waar kunnen we u of uw kind mee helpen? En wat is
de beste aanpak? Wat geeft het beste resultaat? We
werken daarbij graag samen met verwijzers, andere
disciplines, instellingen en scholen. En mocht het nodig
zijn om de behandeling volledig af te stemmen op uw
omgeving, dan doen we dat vanzelfsprekend.
Klinkt best goed, he?
Wilt u meer informatie over wat we allemaal doen?
Wilt u weten of we u of uw kind ook kunnen helpen of
begeleiden? Neem dan contact met ons op voor een
afspraak. U kunt natuurlijk ook op onze website kijken:
www.klinqpraktijk.nl
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PRA K TIJ K VO O R
LOG O PEDI E
PR EV ER BA LE LO G O PEDI E
STOTTERTH ERA PI E
DYSLEXI E
LEZ EN EN SPELLEN
R EF LEXI NTEG RATI E

Klinq
Welkom
bij onze praktijk!
Als logopedisten en
therapeuten houden we
ons iedere dag bezig
met communicatie. Alles
wat te maken heeft
met het begrijpen en
produceren van taal
hoort bij ons werk.
Daarmee bedoelen
we zowel gesproken
als geschreven taal.
Spreken, lezen en
begrijpen, dat zijn
onze vakgebieden.
U kunt bij ons terecht
als u tegen problemen
aanloopt die met taal in
de breedste zin van het
woord te maken hebben.
Of wanneer u een van
de volgende problemen
bij uw kind signaleert:

Gehoor
•
•

Taal
•
•

•

Taalontwikkelingsproblemen
Taalproblemen (afasie) na een
hersenbloeding, hersentrauma
of bij een ziektebeeld
Lees- en spellingsproblemen

Mondgedrag eten en drinken
•
•
•
•
•

Spraak
•
•
•

•
•

Leren spraakafzien (liplezen)
Behandeling na cochleaire
implantatie

Afwijkende spraakontwikkeling
Verminderde verstaanbaarheid
Spraakproblemen (dysarthrie)
na een hersenbloeding,
hersentrauma of bij een
ziektebeeld
Stotteren
Nasaliteitsstoornissen
(neusspraak) bijvoorbeeld door
een schisis

Open mondgedrag /
mondademen
Duim-, speen- of vingerzuigen
Afwijkend slikken (tongpers)
Voedingsproblemen (niet goed
kunnen kauwen en/of slikken)
Slikproblemen na bijvoorbeeld
een hersenbloeding,
hersentrauma of bij een
ziektebeeld

•
•
•

Stemproblemen zoals heesheid
Keelklachten zoals een
globusgevoel (brok in de keel)
Ademproblemen /
hyperventilatie

Herkent u zich in een van de
genoemde problemen? Of maakt
u zich zorgen over de spraak- of
taalontwikkeling van uw kind?
U kunt dat bespreken met uw
huisarts, tandarts of een specialist.
Als het nodig is, kunt u daarna
een verwijzing krijgen naar een
logopedist. U bent dan bij Klinq
aan het juiste adres. We beginnen
met een logopedisch onderzoek om
vast te stellen wat er precies aan
de hand is. Vervolgens adviseren
we u of er een behandeling nodig
is. Samen kijken we wat de beste
aanpak is.
U kunt ook rechtstreeks contact met
ons opnemen voor een screening
om te bepalen of verder onderzoek
zinvol is. Onze logopedisten
kunnen ook bij u thuis komen voor
onderzoek en behandeling wanneer
dat nodig mocht zijn.

Vergoeding
Preverbale logopedie

Adem - keel - stem

Wanneer neemt u contact
met ons op?

•

•

Voedingsproblemen. Problemen
bij fles- en borstvoeding en bij
de overgang van vloeibaar naar
vast voedsel
Vroege communicatieproblemen. Het niet komen tot
spreken

Logopedie wordt vergoed
vanuit de basisverzekering. In
de polisvoorwaarden van uw
ziektekostenverzekering kunt u hier
meer over lezen.

Reflexintegratie

Problemen met
lezen en spellen
Kinderen die problemen hebben
met lezen en spellen, hebben
vaak moeite met het tempo op
school. Niet alleen met taal. Ook
bij andere vakken kunnen ze
gemakkelijk achterop raken, want
lezen en schrijven zijn belangrijke
vaardigheden. Bij Klinq behandelen
we kinderen met dyslexie, maar
geven we ook hulp aan kinderen die
die diagnose niet hebben, maar wel
problemen hebben met lezen en/
of spellen. Ze hebben bijvoorbeeld
moeite met het onderscheiden van
klanken of het correct toepassen
van de spellingsregels. Of een
laag leestempo. Extra aandacht
en individuele begeleiding bieden
vaak uitkomst. Voor een aantal
gemeenten in Drenthe verzorgen wij
ook de vergoede dyslexiezorg.

Wist u dat de eerste stappen in
de ontwikkeling bij jonge kinderen
in een vaste volgorde verlopen?
Dat begint al in de baarmoeder.
De eerste bewegingen noemen
we primaire reflexen. Het kind
reageert daarmee op de omgeving.
In eerste instantie zijn dat reflexen,
maar later worden het steeds
meer bewuste bewegingen. Als
de reflexontwikkeling niet goed
verloopt, kan een kind daar in
de latere ontwikkeling last van
hebben. Een kind kan daardoor
meer moeite met taken zoals zich
concentreren, lezen, spreken of
(over)schrijven. Heeft uw kind
concentratieproblemen of kost
schrijven veel inspanning en is rustig
zitten moeilijk? Heeft uw kind meer
moeite met het onthouden van tafels
dan andere kinderen? Misschien is er
dan wel sprake van een verstoorde
reflexontwikkeling. Bij Klinq helpen
we uw kind graag verder, zodat
het leren van nieuwe taken in de
toekomst gemakkelijker verloopt.

