NIEUWSBRIEF – SEPTEMBER 2016
#pluspraktijk #trots #topteam
Met trots kunnen wij u melden dat wij op 7 juli 2016
opnieuw de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie
hebben behaald. Net als in 2014 haalden we de
audit ook dit keer met vlag en wimpel. Met ons
gehele team werken we er hard aan om dag in dag
uit logopedische topzorg te leveren. Wij zijn dan
ook erg blij dat dit in juli opnieuw beloond is en dat
wij ons nu Plus-praktijk mogen noemen!
In deze nieuwsbrief willen we u graag informeren
over de ontwikkelingen binnen onze praktijk, die
ervoor zorgen dat wij deze kwaliteit kunnen blijven
leveren.
Wij wensen u veel leesplezier!
Team Logopediepraktijk Roost/Hermsen

Otilia ontvangt felicitaties van de
lead-auditor van HCA.

LOGOPEDIEPRAKTIJK ROOST/HERMSEN BESTAAT 40 JAAR!
Op 1 juli 2017 vieren wij ons 40-jarig bestaan! In 2017 zullen
wij dit uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan voor
cliënten, relaties en onszelf! Want 40 jaar kwaliteit, innovatie
en ondernemerschap in de zorg is zeker een feestje waard.
U kunt ons volgen op facebook en twitter voor de plannen voor
ons feestjaar!

MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING BIJ HET
BEHANDELEN VAN KINDEREN

STAGIAIRES HAN LOGOPEDIE
Omdat wij het belangrijk vinden bij
te dragen aan de kwaliteit en
ontwikkeling
van
toekomstige
collega’s is onze praktijk een
opleidingspraktijk.
Wij
werken
mee
aan
de
Leerwerkplekken Thermion Lent en
het Sparkcentre ‘ONS Erf’ in
Nijmegen-Noord van de Hogeschool
Arnhem-Nijmegen. Ieder half jaar,
begeleiden wij 1 of meer stagiaires.

Kinderteam de Biezantijn
Fysiotherapie|Logopedie|Ergotherapie

Voor het verbeteren van de afstemming van zorg
voor kinderen van 0-18 jaar nemen wij deel aan
verschillende kinderteams. Deze multidisciplinaire
samenwerking is voor ons zeer waardevol! Want
werken met verschillende zorgprofessionals biedt
niet alleen de mogelijkheid om zorg beter af te
stemmen, het geeft ons de mogelijkheid te leren van
anderen en om onze kennis te delen.

LOGOPEDIE BIJ OUDEREN
Wanneer spreken, begrijpen, slikken of eten en
drinken niet meer vanzelf gaat, door
bijvoorbeeld een hersenbloeding of –infarct, kan
de logopedist u helpen. Indien gewenst
komen wij bij u aan huis.
Onze praktijk is tevens aangesloten
bij ParkinsonNet, een netwerk van
zorgverleners die specialistische
hulp bieden bij de ziekte van
Parkinson.
Binnen onze praktijk is Tineke
Cobussen aanspreekpunt voor
logopedie bij ouderen of andere
neurologische problemen.
Heeft u vragen of wilt u zich
aanmelden, neem dan gerust
contact met haar op.

Ook in september starten er weer 2
nieuwe stagiaires. Mocht u bezwaar
maken tegen hun aanwezigheid,
geef dit dan aan bij uw logopedist.

VOOR MEER INFORMATIE OVER
ONS KIJKT U OP:
WWW.LOGOPEDIEROOSTHERMSEN.NL

VOOR NIEUWTJES EN
ONTWIKKELINGEN BINNEN ONZE
PRAKTIJK VOLGT U ONS OP
FACEBOOK EN TWITTER
Ik-Leer-Anders is een
praktische training
voor beelddenkers en
leerlingen met leerproblemen, dyslexie,
ADHD of ADD.
De methode vertaalt de lesstof naar
een visuele manier van denken.
Binnen onze praktijk zijn
gecertificeerde coaches werkzaam.
In ongeveer 6 sessies wordt de
techniek eigen gemaakt en kan het
in de praktijk worden toegepast.
Ik-leer-anders sessies worden niet
vergoed door de zorgverzekeraar
en vallen niet onder de reguliere
logopedie.
Voor meer informatie en de kosten
kijkt u op onze website!

Aanmelden? Bel 0481-454797 of 024-6759728

