
HART & ZORG VOOR COMMUNICATIE



Logopedie, onze zorg!

Logopedisten signaleren, onderzoeken en behandelen de 

volgende gebieden: spraak, taal, stem, adem, mondgedrag, 

gehoor, eten en drinken. Onze praktijk is een allround praktijk, 

we zien alle voorkomende logopedische problemen bij kinderen, 

jongeren en volwassenen in alle leeftijden. Daarnaast kent de 

praktijk een aantal specialisaties, zoals stotteren, stem, dyslexie, 

pre-verbale logopedie en logopedie bij Down Syndroom. 

Samenwerking

Wij hebben korte lijnen met verwijzers zoals de huisarts, 

specialist of tandarts. Afstemming en overleg met betrokkenen 

op scholen of andere behandelaars zijn een essentieel onderdeel 

van de begeleiding. Ook hier is ons motto: Samen, met hart & 

zorg voor communicatie!



Even voorstellen...

Onze praktijk is al bijna dertig jaar een begrip in 

Zwartewaterland & Zwolle. Esther Molema en Jenneke Mensink 

zijn de praktijkhouders. Samen met een enthousiast, ervaren 

en bevlogen team van logopedisten bieden wij allround 

logopedische zorg en verschillende specialisaties. Van stotteren 

tot stem en van spraak- en taal tot eet- en drinktherapie. 

Visie

Wij staan voor persoonlijke 

aandacht en logopedische zorg 

in een open en ontspannen sfeer.  

Uw specifieke hulpvraag of dat 

van uw kind staat centraal. We 

willen graag voor elke cliënt, elk 

kind en elke ouder een passend 

en kwalitatief hoogstaand 

zorgaanbod bieden.



Afspraak maken

U kunt zich telefonisch, per e-mail of via het contactformulier 

op de website bij ons aanmelden. Bij de eerste afspraak neemt u 

mee: de verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of specialist en 

een geldig identiteitsbewijs. Aanmelden zonder verwijsbrief is 

onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk (DTL). 



Deze kernwoorden zijn het ‘hart’ van onze visie.



HOOFDLOCATIE HASSELT 

(tevens postadres)

Lamoen 1

8061 MK  Hasselt 

(038) 477 12 16 

06 55 777 258 (Jenneke)  

06 48 129 468 (Esther)

LOCATIE GENEMUIDEN 

Centrum voor Jeugd & Gezin 

Jan van Arkelstraat 5

8281 AA  Genemuiden

LOCATIE STADSHAGEN 1

Gezondheidshuis Westenhage 

Voorsterweg 44-003

8042 AD  Zwolle 

LOCATIE STADSHAGEN 2

De Sprankel

Klokkengieterlaan 3 

8043 BA  Zwolle

LOCATIE ZWOLLE-DIEZE

KBC Dyslexie & Partners 

Geert Grootestraat 1

8022 CG  Zwolle 

LOCATIE ZWOLLE ZUID

De Markesteen 

Gedeputeerdenlaan 49

8016 AX  Zwolle

centrum voor  logopedie

E-MAIL centrumlogopedie@ziggo.nl

WEBSITE www.centrum-logopedie.nl


