
 

                                                                                                            
 
Hallo, mijn naam is Els Verbiest, ik ben twaalf jaar als kinderlogopedist en logopedist werkzaam bij 
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 aan de Waldeck Pyrmonstraat 4 te Maasdijk. 
Sinds een aantal jaren werk ik met veel plezier vanuit onze logopediepraktijk Kinderlogopedie & 
Logopedie Klaver 4 op donderdagochtend op de basisschool Het Kompas.  
Door de logopedie op school is logopedie voor de kinderen van het Kompas laagdrempelig en 
makkelijk toegankelijk.  
Alle informatie over wat logopedie in en vanuit onze praktijk inhoudt, hoe de logopedische 
behandeling vorm krijgt en hoe de vergoeding van logopedie plaatsvindt is snel te vinden op onze 
website www. logopedieklaver4.nl  
Daar kunt u ook direct uw kind online aanmelden voor logopedie via ‘Direct aanmelden’. 
 
De logopedie voor uw kind kan gericht zijn op verschillende soorten vragen. Een greep daaruit zijn: 

 Moeite met de uitspraak van een bepaalde klank of het vervangen/weglaten van klanken in 
een woord 

 Het spreken/slikken met de tong tussen de tanden 

 Moeite met het onder woorden brengen van gedachten. Een kleine woordenschat 

 Het maken van ‘kromme’ of onvolledige zinnen 

 Moeite met het begrijpen en uitvoeren van opdrachten 

 Last van een hese stem of het wegvallen van de stem 

 Haperen/stotteren tijdens het spreken 

 Problemen in het auditieve proces bij het lezen en schrijven 

 Problemen met betrekking tot het gehoor of de auditieve verwerking van taal 

 Problemen in het taalgebruik en de sociale communicatievaardigheden 
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Heeft u na het bezoeken van onze website nog vragen of wenst u verdere informatie, dan kunt u ons 
hoofdkantoor bereiken 

 telefonisch: 010-5923894 

 via email: info@logopedieklaver4.nl 
 
Onze hoofdpraktijken zijn gevestigd in Maasdijk (Waldeck Pyrmonstraat 4), Schipluiden, Maassluis, 
Maasland, Den Hoorn en Delft. Op deze locaties is logopedie voor uw kind ook mogelijk.  
Bij enkele zorgverzekeringen zal er voor vergoeding van logopedie een combinatie van logopedie op 
school met logopedie op een hoofdpraktijk noodzakelijk zijn. Deze informatie is terug te vinden op 
onze website en komt u vanzelf tegen bij het online ‘Direct aanmelden’.  
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