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Voor het maken van een afspraak kunt u

begeleiding door de zorgverzekeraar

of tel: 024-6453885

ons dagelijks bereiken op tel: 0481-463127

geheel of gedeeltelijk vergoed. Indien nodig
Logopedie houdt zich bezig met alles wat

is een huisbezoek mogelijk.

te maken heeft met communicatie, taal,
spraak, stem, gehoor en slikken. Wij zijn een

Meer informatie

allround logopediepraktijk voor jong en oud.

www.dietistbeterinbalans.nl

Wij zijn gespecialiseerd in: eet- en

Voor meer informatie of het maken van

drinkproblemen bij (jonge) kinderen (pre

een afspraak kunt u mij bereiken op:

verbale logopedie), niet of slecht sprekende

tel: 06-28121485 of email:

jonge kinderen en diverse spraak-

nienke@dietistbeterinbalang.nl

ONS Gezondheidserf
Praktijkinformatie

taalproblemen bij kinderen. Stotteren,
dyslexie, stemproblemen bij (jong)
volwassenen. Vroegtijdige behandeling bij

onsgezondheidserf.nl

