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Evenals dit prachtige najaar heeft onze praktijk ook een kleurrijke periode achter de rug. 
Een korte terugblik op wat wij allemaal gedaan hebben. 
 
Dit jaar staat voor ons in het teken van kwaliteit. Wij zetten altijd al in op hoogwaardige 
kwaliteit. Meestal doen wij dat door ons te specialiseren, interessante cursussen te volgen en 
vakinhoudelijke vergaderingen.  
 
Dit jaar hebben we gekozen voor een nieuw softwaresysteem waarmee we de kwaliteit nog 
beter zichtbaar kunnen maken voor verzekeraars die praktijken op kwaliteit willen toetsen.  
Onderdeel daarvan was ook dat we allemaal een cursus Doelgericht en Smart formuleren 
hebben gevolgd. 
 
Ook willen we graag onze werkomgeving informeren wat onze praktijk te bieden heeft. We 
hebben afgelopen jaar op diverse scholen en peuterspeelzalen een lezing geven (zie onder 
praktijkinformatie Voorlichting en screening).  Diverse tandartsen benaderden ons om een 
lezing te geven. Erg leerzaam was de bijeenkomst bij tandartsenpraktijk Hartman & Mulder 
waar zowel wij als Myofunctional Research aanwezig waren en waar we samen met het hele 
team cliënten bekeken hebben. Zo leren we van elkaar en kunnen we onze behandelingen 
nog beter op elkaar afstemmen.  
 
Het is overigens niet zo dat we geen vakinhoudelijke cursussen volgen. Deze zijn te 
interessant om te missen. Zo was ik zelf aanwezig op het symposium De vroege sociale 
relatie in een neurowetenschappelijk kader. Een Symposium voor diverse beroepsgroepen 
waaronder psychologen en kinderpsychiaters. Ingegaan werd op onder andere de relatie 
tussen motoriek en taal en het herkennen van autisme op grond van lichaamstaal. Tevens 
bezochten Gea en ik  de landelijke bijeenkomst van pre-verbaallogopedisten werkzaam met 
kinderen van 0 tot en 2 jaar. 
 
In november gaat Leanne naar het congres: Spraak-taalontwikkelingsstoornissen; 
dysfatische ontwikkeling, complicaties en behandeling. Op dit congres zal onder andere 
uitleg gegeven worden over de mogelijkheden van taaltherapie voor jong volwassenen en 
volwassenen. Zelf hebben we ook positieve ervaring met jongeren en volwassenen die door 
taaltherapie beter functioneren en presteren op school en in hun werk. Eind 2013 volgde 
Leanne reeds de cursus Tan-Soderberghmethode bij een Dysfatische ontwikkeling. 
 
Tot slot wil ik vermelden dat onze collega Jiska Vlieg haar Master Logopediewetenschappen 
met succes heeft behaald. Naast haar werkzaamheden als logopediste heeft zij haar 
bijdrage geleverd aan de vernieuwde website en zal zij werkzaamheden uitvoeren in het 
kader van het kwaliteitsbeleid. 
 
 
 
 


