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Professionele logopedie bij Yes! Kinderopvang 
Regelmatig houdt Logopediepraktijk Zwijndrecht een spreekuur op de Zwijndrechtse locaties 
van Yes! Kinderopvang. De logopediste beantwoordt vragen en geeft ouders deskundig advies. 
Deze service is kosteloos en geheel vrijblijvend.    
 
Succes 
Ouders zijn blij met de service. “Onze oudste dochter heeft ook logopedie gehad en we begonnen 
ons een beetje zorgen te maken over de taalontwikkeling van onze zoon. Heel fijn dat we op deze 
wijze konden bekijken of logopedie al nodig was”, vertelt één van de ouders die het spreekuur 
heeft bezocht. Vera Verwer, logopediste bij Logopediepraktijk Zwijndrecht, verklaart het succes 
van de spreekuren: “Het is voor ouders een laagdrempelige manier om de zaken waar zij zich 
zorgen over maken in de spraak- en taalontwikkeling, bespreekbaar te maken.”  
 
Ontwikkeling 
De medewerkers van zowel Logopediepraktijk Zwijndrecht als van Yes! Kinderopvang zetten 
zich actief in voor de ontwikkeling van kinderen. “Deze spreekuren zijn in het leven geroepen 
om eventuele problemen in de spraak- en taalontwikkeling vroeg te signaleren. Ouders kunnen 
op de groep of thuis een vragenlijst invullen. De pedagogische medewerkers kunnen daarbij 
helpen; zij kennen de kinderen en hun ontwikkeling. De logopedisten ontvangen de ingevulde 
lijsten en nemen contact op met de ouders om een afspraak te maken. De spreekuren vinden 
plaats op de opvanglocatie”, aldus Marije van der Schelling, pedagoog bij Yes! Kinderopvang. 
Het spreekuur is kosteloos en geheel vrijblijvend. Mocht blijken dat er verdere logopedische 
behandelingen nodig zijn, vergoedt de verzekering dit in veel gevallen.      
 
Informatie 
Meer weten over Logopediepraktijk Zwijndrecht? Kijk op www.logopediezwijndrecht.nl. Meer 
informatie over Yes! Kinderopvang, bijvoorbeeld over de locaties, aantrekkelijke pakketten en 
unieke extra’s, vindt u op www.yeskinderopvang.nl. Hier kunt u direct en geheel vrijblijvend een 
offerte en rondleiding aanvragen. Bellen kan ook: 078-6121330.    
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