‘retorica’
praktijk voor logopedie Heemstede en omstreken
Wat jn als jij helemaal geen last hebt
van enig spraak-, taal-, stem- of
gehoorprobleem.
Helaas geldt dat niet voor iedereen.
Spreken zonder complicaties is niet
altijd vanzelfsprekend.

Retorica is de kunst van het e ectief
spreken, schrijven en overtuigen. Zonder
problemen. Voor de problemen die je
ervaart bij het spreken, kun je bij mij voor
logopedische assistentie terecht.

Iets in de doofpot stoppen
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De doofpot op het plaatje hiernaast
komt uit het jaar 1800. Hij staat in
Museum Boymans van Beuningen in
Rotterdam. Een doofpot werd tussen
1800 en 1900 gebruikt om nog niet
opgebrand hout van de kachel of half
verbrand hout in te bewaren. De pot
kon luchtdicht worden afgesloten met
een deksel. Daardoor was er bovendien
geen risico voor brand, veroorzaakt
door smeulende resten. (de huizen
waren vroeger vaak van hout). Doordat
Wat is logopedie?
men niet kon zien wat er onder de
deksel gebeurde, ontstond het gezegde
Logopedisten hebben een rol in het
‘In de doofpot stoppen’. Hetgeen
voorkomen, onderzoeken en het
betekende: ergens niet meer over
behandelen van
praten of net doen of het besprokene
communicatiegerichte stoornissen.
niet bestaat.
Communicatie is een proces waarbij Problemen met taal of uitspraak
zender en ontvanger informatie
moeten we nooit in de doofpot
uitwisselen. Goed communiceren is stoppen. Wel moeten we er aan
bijvoorbeeld belangrijk om
werken. Samen met een logopedist is
misverstanden te voorkomen. Er zijn de aangewezen weg.
Met mij samen kun je aan je taal- of
veel factoren die een rol spelen bij
spraakproblemen werken. We stoppen
goede communicatie. Opvoeding,
taal(vaardigheid), cultuur en karakter niets in de doofpot en maken samen
zijn enkele van die factoren. Goede een e ectief behandelplan. Maak een
afspraak!
communicatie is een gedragsvorm.

Beste ouder,

heb je twijfels over de spraak- of
taalontwikkeling van een gezinslid, maak
dan een afspraak met mij om dit te
bespreken. Ik zal dan na een intake
vanuit mijn vakgebied aangeven wat er
mogelijk aan de hand is en wat we er
samen aan kunnen doen.

Als er twijfels of vragen zijn over
problemen met de taal- of
spraakontwikkeling neem dan
contact met mij op.

Beste huisarts,

in uw praktijk komen regelmatig
patiënten die taal- of spraakproblemen
hebben. Ook dyslexie neemt de laatste
jaren helaas toe. Al deze problemen
vragen om een deskundige analyse van
oorzaken en de daaraan gekoppelde
begeleiding. Soms zijn deze problemen
met e ectieve logopedie te verhelpen
en soms is er meer nodig. Zeker als
psychosociale factoren een rol spelen.
Nadat u iemand naar mij heeft
verwezen, stel ik na een intake een
voorstel-behandelplan op waarvan ik u
op de hoogte breng.

Beste leerkracht,

het valt je op dat een bepaald kind niet
goed articuleert of achter loopt in zijn/
haar woordenschat. Soms stottert een
kind of slist hij/zij. Er zijn ook kinderen die
dyslectisch zijn. Belangrijk is er op tijd
vakkundige aandacht aan te geven en
door te verwijzen naar mij. In de intake
met dit kind ga ik na wat er precies aan
de hand is en wat de mogelijke oorzaken
kunnen zijn. Natuurlijk kom ik ook met
een oplossingsgericht plan en werken we
waar mogelijk samen aan oplossingen.

We stoppen niets
van onze taal- of
spraakproblemen
in de doofpot.
We lossen het op.

Soraja Farhad
Logopedist
Leidsevaartweg 99
gebouw ‘Kennemerhaghe’ Kamer 1.09
2106 AS Heemstede
praktijkretorica@gmail.com
0639656426
www.praktijkretorica.nl
Intake en behandeling uitsluitend na afspraak
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Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedie wordt vanuit de basisverzekering
volledig vergoed voor kinderen.

