
Online logopedie 
 

Heeft u of uw kind een reizend bestaan? Woont u in 
het buitenland? Kunt u niet naar de praktijk komen? 

Dan kunt u of uw kind via een beeld- en 
geluidsverbinding toch logopedie ontvangen. Zo wordt 
logopedie toegankelijk voor echt iedereen! Vraag naar 

de mogelijkheden en de voorwaarden.

 

Coaching hoogsensitieve kinderen 

Prikkel gevoelige of hoogsensitieve kinderen, zijn 
kinderen die zintuigelijke waarnemingen als zien, 

horen, ruiken, proeven, voelen en emoties intenser 
ervaren dan niet sensitieve kinderen. Wilt u weten of 
uw kind mogelijk hoogsensitief is en wat Ademklank 

biedt? Lees de brochure ‘hoogsensitieve kinderen’, te 
downloaden op www.ademklank.nl.


 
Verwijzing en vergoeding 

Op verwijzing wordt logopedie vergoed vanuit de 
basisverzekering. Maak voor een verwijzing  een 

afspraak met uw huisarts of andere medische 
specialist. 


Graag bij de eerste afspraak de verwijzing, een 
legitimatiebewijs en de zorgpas meenemen.


Werkwijze logopedische behandeling  
 

Tijdens de eerste afspraak wordt er logopedisch 
onderzoek gedaan en beoordeeld of vervolgonderzoek 

en/ of behandeling gewenst is.  
 

Ademklank staat voor vernieuwing, plezier en belevend 
leren. Dit betekent dat behandelingen creatief worden 
vormgegeven. Verschillende werkvormen komen aan 
bod. Er wordt daarom niet altijd aan tafel geoefend! 

Aanmelden en informatie 

Herkent u een aantal kenmerken genoemd in deze 
brochure? Maakt u zich zorgen over de spraak/

taalontwikkeling van uw kind, wilt u meer weten over 
hoogsensitieve kinderen of een afspraak maken? 
Neem geheel vrijblijvend telefonisch of per mail 

contact op en stel uw vraag. 

 
Ademklank 

Praktĳk voor logopedie en coaching 
Anouchka Vlĳm, logopedist en coach 

Damweg 11 
8084 AM ’t Harde 

06 481 475 28 
www.ademklank.nl 
info@ademklank.nl

Ademklank 
Praktijk voor logopedie en coaching 

‘Vernieuwend, verbindend en belevend leren!’
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Wie ben ik? 
Mijn naam is Anouchka Vlijm getrouwd en moeder van 
twee zonen. Zes jaren heb ik met veel liefde gewerkt 
binnen een verpleeghuis en logopediepraktijken in en 

nabij Zwolle. 
 

Ik heb ervaring opgedaan in het behandelen van spraak/
taalproblemen bij volwassenen, bij niet aangeboren 

hersenletsel (beroerte of ziekte), adem -en 
stemproblemen bij beroepssprekers en algehele 

spraak/taalproblematiek bij kinderen tussen 2-12 jaar. 
Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het geven van 

online logopedie en het begeleiden en behandelen van 
prikkel gevoelige kinderen (hoogsensitieve kinderen).


Met deze combinatie van zorg, wilde ik graag 
anderen helpen en daarom ben ik, in 2015, 

Ademklank begonnen.

 

De praktijk Ademklank 
Adem staat tot leven, als klanken staan tot 

communicatie (Ademklank). Communiceren doen we 
overal. Wanneer we niet goed kunnen communiceren, 

kan dit grote gevolgen hebben voor het leven, het 
welzijn van de mens.


Communicatieproblemen kunnen nadelige gevolgen 
hebben voor het gedrag, de sociale ontwikkeling en 

school(prestaties) van uw kind. Bij volwassenen 
kunnen adem -en stemproblemen zorgen voor 

problemen op het werk.


Ademklank biedt hulp aan kinderen en volwassenen 
met adem-, stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen. 

Hierbij staan vernieuwingen, belevend leren, 
creativiteit, plezier, professionaliteit, kwaliteit, liefde en 

respect centraal.


Waneer logopedie van Ademklank 

Logopedie heeft betrekking op alle facetten die we nodig 
hebben om te kunnen communiceren. Wanneer u of uw 

kind communicatieproblemen ervaart door adem-, 
stem-, spraak-, taal- of gehoorproblemen, kan logopedie 

gewenst zijn. Hieronder volgen de mogelijkheden.


• Spraakproblemen: slissen, snel onverstaanbaar 
spreken (broddelen), stotteren, moeilijk klanken of 

woorden kunnen maken, onverstaanbaarheid, 
verwisselen of weglaten van klanken, nasaliteit, 

(neuzige spraak, Schisis). 


• Taalproblemen: moeite met verhalen vertellen, moeite 
met gesprekken voeren, moeite met opdrachten 

begrijpen (taalbegrip), te kleine woordenschat, moeite 
om op woorden te komen, onvolledige zinsbouw, 

moeite met verbuigingen en vervoegingen van 
woorden (grammatica), taalontwikkeling past niet bij 

leeftijd (TOS).


• Gehoor: gehoorproblemen, moeite met het onthouden 
van opdrachten (auditief geheugen).


• Eet- en drinkproblemen: weigeren of sterke afkeer 
van bepaalde structuren, smaken, geuren van voeding, 
onvoldoende kauwen, kokhalzen, moeite met slikken.


Logopedie voor volwassenen 

• Adem- en stemproblemen: verkeerd ademen bij 
spreken en/ of zingen, hyperventilatie, astma, COPD, 
heesheid, gevoel van brok in de keel (globus gevoel), 

spanning in nek, schouders en rug.


• Beroepssprekers: stempreventie, optimaliseren 
stemgebruik, presentatietechnieken, communicatie, 

accentloos leren spreken, broddelen.

Logopedie voor kinderen 

• Adem- en stemproblemen: astma, heesheid, 
hyperventilatie.


• Afwijkende mondgewoonten: duim-, speen- en 
vingerzuigen, slappe mondmotoriek, open 

mondgedrag.

Verloop normale spraak/taalontwikkeling 
 

1 jaar:  
Brabbelen, verschillende klankenreeksen, eerste 

5-10 woordjes.  
 

2 jaar: 
Twee woordzinnen (papa auto). Begrijpt zinnetjes 

van drie woorden. 
 

3 jaar:  
3-5 woordzinnen, mogen nog onvolledigheden in 

zitten (ik vallen niet). 50-75% van de spraak is 
verstaanbaar. 

 
4 jaar:  

75-90% verstaanbaar voor anderen. Enkelvoudige 
zinnen, nog fouten in werkwoordsvormen. 

(gisteren loopte ik). Kan verhaaltje (na)vertellen.  
 

5 jaar: 
Goede samengestelde zinnen, goed verstaanbaar 

voor anderen. 

“Onderneem actie bij kriebel, hoest en 
keelschrapen, adem te kort en spanning 

tijdens spreken, bij regelmatige heesheid en 
stemloos zijn om erger te voorkomen!” 


