Persoonlijke beschrijving
Ik ben Annelies. In 2015 studeerde ik af als logopediste aan HoGent. Sindsdien oefen ik met
veel liefde en plezier mijn beroep uit. Na enkele jaren ervaring op te doen, ging ik in 2019 aan
de slag als zelfstandige. In september 2020 startte ik als logopediste bij PsychO2.
Ik hecht belang aan een persoonlijke aanpak, met oog voor de noden van de patiënt, en
zonder de kwaliteit van de therapie uit het oog te verliezen.

Werkwijze
Na een doorverwijzing van een arts of school, kunt u op intakegesprek komen. We bekijken
samen de problematiek en er worden één of meerdere logopedische tests afgenomen om na
te gaan of u in aanmerking komt voor een terugbetaling van de mutualiteit. Indien u in
aanmerking komt, schrijft de (huis)arts de therapie voor en kunnen de sessies van start gaan.
Indien u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van het RIZIV, kunt u meestal
beroep doen op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit.
Ik ben een geconventioneerde logopediste. Dat wil zeggen dat het honorarium wettelijk
wordt vastgelegd. De tarieven vindt u hier: https://www.vvl.be/tarieven

Doelgroepen
Alle leeftijden; van baby tot (jong)volwassene.

Problematieken








Leerproblemen, zoals dyslexie (lezen), dyscalculie (rekenen) en dysorthografie
(schrijven)
Taalproblemen
Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
Neurologische problemen zoals afasie, dysartrie, spraakapraxie of slikstoornissen bij
volwassenen
Geheugentraining
Articulatieproblemen en afwijkende mondgewoonten
…

Werkervaring
2015 – 2019: Logopediste bij Centrum voor Logopedie in Kortrijk
2019 – heden: zelfstandig logopediste

Extra
In 2018 volgde ik een specialisatie in eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, en
ik blijf me hierin verder verdiepen. Problemen die hierbij kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld
het moeilijk of niet kunnen drinken van de borst of de fles, problemen met lepelvoeding,
weigeren van bepaalde voedselstructuren, reflux, …
Daarnaast ben ik ook Typ10-therapeut. Typ10 is een leuke en speelse manier om te leren
typen, geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Het is geschikt voor kinderen met leer- en/of
ontwikkelingsproblemen, omdat er gewerkt wordt in kleine groepjes, zonder tijdsdruk en er
wordt beroep gedaan op verschillende strategieën om het typen onder de knie te krijgen.

