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Middels de nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van het nieuws vanuit de praktijk. In  november 2019 is 

Mirjam Terpstra komen werken bij Logopediepraktijk Haren. Zij is gespecialiseerd op het gebied van stem, dysfagie, 

dysartrie en afasie. Mirjam is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.  Daarnaast heeft Annemieke afgelopen maand de 

cursus Manuele Larynx facilitatie afgerond aan de Hogeschool van Utrecht. Deze techniek is geschikt voor cliënten waarbij er 

sprake is van hypertonie, dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en de mondbodem te hoog is. 

Deze klachten zien we vaak bij mensen met functionele stemstoornissen en Globus klachten en slikstoornissen. 

 

 

Zicht op Voeding is de praktijk in Haren waar cliënten voedingsadvies krijgen op basis van orthomoleculaire principes.  

Tonny van Rede is orthomoleculair diëtist, heeft 14 jaar praktijk ervaring als regulier diëtist en werkt de afgelopen jaren 

complementair. Ze levert per cliënt maatwerk, meer of minder orthomoleculair, met aanvulling van voedingssupplementen 

en advies waar nodig. 

Voorbeelden van klachten die ze behandelt zijn divers en o.a. gericht op de darmen, maag, reflux, allergie, eczeem, 

schildklier, borstvoeding, PCOS, overgang, vermoeidheid, burn-out. 

 

 

 
 

In 2016 opende ik de praktijk voor supervisie, begeleiding en therapie. Met 
veel plezier geef ik supervisie aan junior gedragswetenschappers en 
psychologen/orthopedagogen in opleiding tot GZ-psycholoog. 
Daarnaast geef ik begeleiding en therapie aan cliënten met uiteenlopende 
vragen. Momenteel zijn dit vooral vragen gericht op omgaan met werk -en 
privé gerelateerde stressklachten en vragen op het gebied van traumatische- 
of verlies ervaringen.  
 
Dit zeggen cliënten en supervisanten: 
“ In woelige tijden heeft Ellen mij een luisterend oor geboden, ze gaat het 
gesprek aan, stelt gerichte vragen en heeft mij geholpen om stapsgewijs 
weer structuur aan te brengen in mijn leven, waardoor ik weer meer grip 
kreeg op mijn eigen functioneren en mijn omgeving” 
“In de supervisie bij Ellen krijg ik de kans om mij zowel op persoonlijk als 
professioneel vlak te ontwikkelen. Ellen gebruikt een open en eerlijke 
begeleidingsstijl, waarbij uit wordt gegaan van mijn eigen krachten en 
behoeften” 
Je kunt altijd contact opnemen voor een vraag en/of vrijblijvende 

kennismaking. 

 

 

 
Alle behandelaars van Praktijk de Aa zijn dyslexiespecialist-logopedist.  

Ouders komen bij ons met een hulpvraag op het gebied van onderzoek, 

advisering en/of behandeling  van hun kind als de schriftelijke taal- 

ontwikkeling niet soepel verloopt. We bieden hulp bij 

• Beginnende geletterdheid, groep 2 

• Aanvankelijk lezen en spelling, groep 3 en 4 

• Voortgezet lezen en spelling, groep 5 t/m 8 

• Vermoeden van dyslexie, groep 3 t/m 8 

• Dyslexie, groep 3 t/m 8 

• Ernstige dyslexie,  groep 3 t/m 8 

Praktijk de Aa heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor de 

vergoede dyslexiezorg  werken we samen met Dyslexienetwerk Pento 

met contracten met alle gemeentes van Noord Nederland. 
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