
De hoofdvestiging van de praktijk voor Logopedie 
“ZEG HET MAAR” is gevestigd op de 
Zonneweid 8b, 1831 BX te Koedijk.
Daarnaast hebben wij dependances op diverse scholen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons uiteraard 
mailen of bellen. 
info@logopedie-daalmeerkoedijk.nl
Ann: 072 - 564 00 50
Marijke: 072 - 561 97 91

Lid van de NVLF
Geregistreerd in het kwaliteitsregister van de 
paramedici.

Bekijk ook onze website: 
www.logopedie-daalmeerkoedijk.nl

Logopedie, 
wie, waar, 
waarvoor en 
hoe?

Waar zijn wijWij hechten bij “ZEG HET MAAR” veel waarde aan 
goede communicatiemogelijkheden voor iedereen. 
Daarom behandelen wij iedere cliënt met veel energie 
(en een beetje humor). Zeker voor kinderen is oefenen 
in een plezierige en speelse situatie belangrijk, want 
met plezier leer je het beste! 

Van onze cliënten verwachten wij tijdens de behandeling 
een proactieve en gemotiveerde houding. Wij vinden 
het belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij de 
behandeling van de spraak-taalproblemen van hun kind 
en dat er thuis regelmatig geoefend wordt. Op deze 
manier kunnen we de beste resultaten behalen en de 
behandelduur beperken. Logopedie wordt tot op heden 
volledig vergoed, door elke zorgverzekeraar vanuit de 
basisverzekering, mits wij een contract hebben met uw 
zorgverzekeraar. Bij ongecontracteerde zorg is een deel 
van de kosten voor uw eigen rekening. Voor kinderen 
geldt geen eigen risico.



Waarvoor logopedie?

Waarvoor logopedie?
Wij bieden hulp aan kinderen en volwassenen met 
problemen in stem, spraak en taal. Iedereen bij wie het 
communiceren in gesproken of schriftelijke taal niet 
vanzelf gaat kan bij ons terecht. Als iemand problemen 
heeft  met de stem, geven wij adviezen en gerichte 
stemoefeningen om de stemkwaliteit te verbeteren. Bij 
spraakproblemen nemen wij de eventuele oorzaak weg, 
bijvoorbeeld afwijkend mondgedrag en optimaliseren 
we de verstaanbaarheid. Bij de behandeling van 
taalproblemen besteden wij aandacht aan het 
taalbegrip, de communicatieve vaardigheden en het 
uiten van taal. Gedacht kan worden aan het vergroten 
van de woordenschat, verbetering van de zinsvorming 
en het vertellen van een verhaal.

Onze aanpak

Als u of uw kind logopedie nodig heeft, kunt u zich 
hiervoor telefonisch aanmelden of via onze website 
een aanmeldingsformulier invullen en opsturen. 
Twijfelt u over de noodzaak, dan kunt u bij ons ook 
terecht voor een eenmalig onderzoek. Nadat wij uw 
aanmeldingsformulier ontvangen hebben nemen we 
z.s.m. telefonisch contact met u op. Tijdens de eerste 
afspraak neemt u een verwijsbrief van een arts, een 
identiteitsbewijs en de zorgpas mee. We inventariseren 
de problematiek via een gesprek en een onderzoek. 
Daarna stellen we samen een behandelplan op en 
wordt de behandeling gestart. U krijgt van ons adviezen, 
instructies en/of oefeningen mee naar huis om deze in 
het dagelijks leven toe te passen. Na enige tijd wordt er 
een herhalingsonderzoek afgenomen. Afhankelijk van de 
uitslag wordt het vervolgtraject bepaald. 

Wie zijn wij?
Wij zijn Ann Verheij en Marijke Bosch van Praktijk 
voor Logopedie “ZEG HET MAAR”. 

De praktijk is sinds 1991 gevestigd in Alkmaar 
Noord. Wij zijn beiden allround logopedist 
met jarenlange ervaring binnen verschillende 
werkvelden. Daarnaast hebben we ieder onze 
specialisaties. Ann kan hulp bieden bij lees- 
en spellingsproblemen en ook bij spraak- of 
slikproblemen ten gevolge van neurologische 
aandoeningen. Marijke heeft veel ervaring in 
het behandelen van mensen met een stoornis 
in het autisme spectrum.


