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Openingstijden
De praktijk is van maandag t/m 

vrijdag geopend tijdens kantooruren.

Afspraken
Een afspraak maken kan telefonisch, via 

e-mail of de website:

Tel. 0343 - 53 12 71

info@logopediedriebergen.nl

www.logopediedriebergen.nl

Praktijkadressen
Schippersdreef 4, 3972 VA Driebergen

Arnhemsebovenweg 285, 3971 MH Driebergen

Route

Lianne de Graaf

Anne-Claire Masselink

A12 
Richting 
Arnhem

A12 
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Utrecht

Afslag 20 
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Engelenburg
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Damhertlaan
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Driebergen
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BIJ ONS in de praktijk voor logopedie kunnen volwassenen en 

kinderen terecht voor onderzoek en/of de behandeling van alle logopedische 

klachten op het gebied van spraak, taal, gehoor, stotteren, afwijkend mond

gedrag, adem/stem en slikken.

Er wordt ook preverbale logopedie verzorgd; onderzoek en/of behandeling 

van voedingsproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen.

Onderzoek en behandeling vindt plaats op verwijzing van de huisarts, 

CB arts, specialist, tandarts of orthodontist bij ons in de praktijk, of op 

verwijzing aan huis.

In de praktijk zijn Anne-Claire Masselink en Lianne de Graaf werkzaam.

Er is ruime ervaring op het gebied van het werken met volwassenen en (zeer 

jonge) kinderen met (complexe) taalproblematiek, afasie, stemproblemen, 

stotteren en slikproblematiek.

Er zijn specialisaties gevolgd op het gebied van (complexe) spraakproblema-

tiek, neurologie, afwijkende mondgewoonten (OMFT), oncologie 

(o.a. laryngectomie), schisis en dyspraxie.

Vanaf december 2009 is de praktijk als specialist aangesloten bij Parkinsonnet.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, neem gerust 

contact met ons op via e-mail info@logopediedriebergen.nl, onze website 

www.logopediedriebergen.nl of telefoon 0343 - 53 12 71.

Adem/Stem
n Stemproblemen bij:
 - verkeerd adem/stemgebruik
 - aandoening van de stembanden 
  (bijv. knobbeltjes)
 - oncologische problemen 
  (bijv. laryngectomie)
 - neurologische problemen 
  (bijv. Ziekte van Parkinson)
 - beroepssprekers
n Verkeerde ademtechniek of hyperventilatie
 

tAAl
n Taal bij (zeer jonge) kinderen 
 (bijv. woordenschat, zinsbouw)
n NT2 problemen
n Neurologische problemen 
 (bijv. CVA)

SPRAAk
n Onduidelijk spreken; (nog) niet alle klanken 
 kunnen zeggen
n Neurologische problemen 
 (bijv. CVA, Ziekte van Parkinson, MS)
n Schisis
n Oncologische problemen
n Dyspraxie
n Dysartrie
n Nasaliteit

GehOOR
n Auditieve vaardigheden 
 (bijv. auditieve discriminatie, synthese, geheugen)

SlIkkeN
n Slikproblemen; ook neurologisch 
 (bijv. bij CVA, Ziekte van Parkinson) of 
 oncologisch van aard of na trauma)

PReveRBAle lOGOPedIe
n Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge  
 kinderen 
 (bijv. moeite hebben met: drinken uit de fles of 
 beker, afhappen van de lepel, kauwen of de 
 overgangen erin)
n Kinderen na langdurige sondevoeding 
 (opnieuw) leren eten/drinken
n Vroege communicatie


