
Het team van Logopedie Grave

Logopedie Grave is een moderne logopediepraktijk met vier 

 vestigingen in de regio Grave en Heumen. Zes gediplomeerde 

 logopedisten helpen zowel  jongeren als volwassenen bij logo

pedische problemen. Iedere logopedist is  allround inzetbaar, maar 

heeft daarnaast een eigen specialisatie op het gebied van problemen 

met stem, adem, spraak, taal, gehoor, eten, drinken en slikken.  

De specialisten binnen Logopedie Grave hebben een ruime kennis en 

praktijkervaring in huis en kiezen voor een eigentijdse en passende 

begeleidings en behandelingsvorm die zorgvuldig is afgestemd op 

de cliënt en de specifieke problematiek. Behalve individuele 

 behandeling wordt er ook gewerkt in groep settings.

Logopedie Grave voor 
jong en oud

Goed voorbeeld en ‘inspiratiebron’ voor anderen

Logopedie Grave is als toonaangevende praktijk een dankbare ‘inspiratiebron’ 
voor collega’s en concullega’s uit de logopedie. Onze aanpak en opzet van de 
praktijk wordt dan ook nogal eens geïmiteerd, door zowel logopediepraktijken 
als andere disciplines op nationaal niveau. Logopedie Grave is vanwege haar 
aanpak en veelzijdigheid daarbij eveneens geliefd als opleidingsinstituut voor 
met name studenten van de HAN. 

Christel Mulder
Allround (pre)logopedist Christel Mulder nam 
in 2003 de toenmalige praktijk over en bouwde 
die verder uit tot een succesvolle onderneming 
met een breed aanbod aan logopedische specia-
lisaties en behandelingen. Met bijna 25 jaar 
werkervaring op logopedisch gebied is zij als 
behandelaar multi-inzetbaar. Christel wordt 
met name ook ingezet bij de complexe pro-
blematiek. De afgelopen jaren specialiseerde zij 
zich verder in vakgebieden Stem, Adem en 
Ontspanning en is zij Dyslexie behandelaar 
geworden. Naast logopedist is Christel ook 
gediplomeerd Counselor/ Coach. Samen met 
haar partner voert zij de directie van Logopedie 
Grave en is zij de spil in het team. Christel 
bekwaamde zich onder andere in de Larynx 
manipulatie therapie, een soort fysiotherapie 
voor het strottenhoofd die wordt toegepast bij 
stem-, slik- en ademproblemen. Met deze 
Larynx-therapie worden regelmatig geweldige 
resultaten geboekt. 



Andere foto
Mss iets met 
behandeling kind

  ademhalingsproblematiek, 
  afasie,
  afwijkende mondgewoonten,
  articulatieproblemen, 
  broddelen, 
  dyslexie, 
  eet- en drinkproblemen, 
  gehoor- en luisterfuncties,
  heesheid, 
  hyperventilatie, 
  lispelen en slissen, 

  spelling- en leesproblemen, 
  slikproblemen, 
  spraakontwikkeling bij Downsyndroom, 
  spreekangst, 
  stem- en vocal coaching 

 (gericht op zangtechniek, 
  spreken in het openbaar e.d.),
  stemproblemen bij kanker,
  stotteren, 
  zwakke stem.

Luciënne Theunissen 
is Allround logopedist, heeft als specialisme 
Preverbale logopedie en spraak-taal-com-
municatieproblemen vanwege neurologische aan-
doeningen. Zij behandelt eet- en drink problemen 
bij kinderen tot 2 jaar. Maar ook mensen die een 
CVA (beroerte) hebben gehad, Alzheimerpatiënten, 
MS-patienten en ver standelijk gehandicapten bij 
spraakproblemen. Luciënne is ondermeer lid van 
Parkinsonnet Nijmegen-Boxmeer en werkt hierbij 
samen met een netwerk van specialisten die men-
sen met Parkinson behandelen. Zij is ook betrokken 
bij de testfase van een nieuw ontwikkelde App die 
ondersteunt bij Parkinson-behandelingen. 

Loes Verschuuren 
is Allround logopedist en heeft zich toegelegd 
op de logopedische interventie bij lees- en spel-
lingsproblemen. Ze richt zich daarbij zowel op 
kinderen als (jong) volwassenen die moeite 
hebben met lezen en schrijven. Aan de hand 
van een dyslexie-screeningstest kan zij vast-
stellen of er een kans is op dyslexie. In overleg 
met de school kunnen dan ook afspraken wor-
den gemaakt om hiermee in het lesprogramma 
rekening te houden en te volgen of een gerichte 
logopedische begeleiding wenselijk is. 

DTL, direct toegankelijk zonder verwijsbrief 
Logopedie Grave is sinds 2011 direct toegankelijk. Dit besluit van het Ministerie van 
Volksgezondheid heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Een verwijsbrief van huis-
arts, tandarts, orthodontist of specialist is niet meer nodig. Als een logopedist zonder verwij-
zing werkt, is hiervoor wel een speciale opleiding vereist. De logopedist is dan bevoegd om de 
DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of een logopedische behandeling nodig is. Dit 
besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). De meeste, maar niet alle zorgverzeke-
raars vergoeden de directe toegankelijkheid. Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden. 
Logopedie Grave is een Direct Toegankelijk (DTL) praktijk.

Kinderclubs
Naast individuele begeleiding werkt Logopedie Grave ook in groepsverband met verschillende 
Kinderclubs. Zo is er onder andere ‘De babbelclub’, waarbij kinderen worden gestimuleerd tot 
verbale redzaamheid en de communicatieve vaardigheden onder leeftijdsgenoten wordt 
getraind. De Babbelclub is zeer geschikt voor kinderen die moeite hebben hun gedachten 
onder woorden te brengen of die druk zijn. In spelvorm wordt de ontwikkeling van onder 
meer de  volgende vaardigheden gestimuleerd: beurtgedrag, communicatieve voorwaarden 
(oog contact, concentratie en aandacht), verwoorden van gedachten en gevoelens, samen-
hangend vertellen, luistervaardigheid, inlevingsvermogen en zelfbewustzijn. De groepjes 
worden afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Verder zijn er een Klank-
Letter-Clubs voor kinderen uit groep 2 met het oog op beginnende geletterdheid, voor 
 kinderen van 7 t/m 9 jaar en tieners van 10 t/m 12 jaar met taalproblemen. Er is ook een 
LeesClub voor alle leeftijden. Data en tijden vindt u op de website. 

Van 0 tot 100 en van A tot Z
Logopedie Grave richt zich op cliënten in iedere leeftijdsgroep: van 0 tot 100 jaar. Het team 
behandelt nagenoeg alle voorkomende logopedische problemen bij zowel kinderen als 
 volwassenen. Het dienstenpakket is afgestemd op de meest uiteenlopende hulpvragen: 



Pia Melssen
Allround logopedist Pia Melssen deed stage- 
ervaring op binnen het speciaal basisonderwijs. 
Zij volgde tijdens haar opleiding een minor kind 
en omgeving en de verdieping mensen met 
een verstandelijke beperking gevolgd. Haar 
interesses liggen op het gebied van taal en 
spraak en zij heeft daarbij affiniteit met zowel 
kinderen als volwassenen. Deze brede en 
 gevarieerde doelgroep helpen met proble-
matiek op het gebied van communicatie is haar 
uitdaging. Zij vindt belangrijk dat cliënten zich 
op hun gemak voelen om samen aan de 
 gestelde doelen te werken.

Christel Mulder en  
zanger Franklin Brown. 

Fleur Hezemans
Allround Logopedist Fleur Hezemans heeft 
 stage-ervaring opgedaan bij verschillende 
logopediepraktijken. Daarnaast in het speciaal 
basisonderwijs (cluster 2, voor kinderen met 
ernstige taal- en spraakproblemen of gehoor-
stoornissen) en in een tehuis voor chronisch 
zieke kinderen. De diversiteit van cliënten en 
problemen rondom taal en spraak, spreken 
haar enorm aan. Fleur wil cliënten op een 
 creatieve manier, de hulp te bieden die ze nodig 
hebben. Ze zich graag specialiseren in de 
 preverbale logopedie en meertaligheid.

Larynxmanipulatie en massage 
Larynxmanipulatie en massage worden voornamelijk ingezet bij stem-, adem- en slikstoornissen. 
Deze therapie gaat onder andere uit van teveel spanning van de diverse spieren en de invloed 
hiervan op het strottenhoofd (larynx). Bij een te grote spanning wordt de ruimte tussen de bot-
structuren verkleind. Dit kan leiden tot klachten m.b.t. de beweeglijkheid van de larynx en met 
als gevolg bijvoorbeeld stemklachten of het gevoel een brok in de keel te hebben. Binnen 
Logopedie Grave werden al diverse cliënten succesvol behandeld met deze therapie. Zo had een 
patiënt bij het opstaan al 35 jaar last van hoesten, braakneigingen en braken en kwam daardoor 
later op zijn werk. Hij had het hele medische circuit doorlopen, maar helaas vond men geen 
oplossing voor zijn probleem. Logopedie Grave behandelde deze cliënt met de Larynx-therapie, 
massage en coaching en het probleem was na 12 weken volledig ver holpen. Ook een sterk ver-
magerd meisje dat door slikproblemen een eetstoornis ontwikkelde werd succesvol met de 
Larynx-manipulatie therapie behandeld.

Vocal coaching
Een vocal coach (ook wel bekend als stem coach) is een muziekleraar die zangers begeleidt bij 
het verbeteren van hun zangtechniek. Deze begeleiding is gericht op ontwikkeling en onder-
houd van de stem. Hierbij komen eveneens voorbereidingen van optredens aan de orde. Een 
vocal coach verzorgt privé lessen aan zangers, eventueel tijdens repetities of opname sessies. 
Vocal coaches worden ingezet bij zowel klassieke als pop muziek. Tijdens stemlessen werken we 
intensief met de ademhaling. Ademtechniek is dan ook een van de belangrijkste basisvaardig-
heden om je stem gezond en vrij te kunnen hanteren. Met behulp van larynxmanipulatie kunnen 
we zorgen dat er een betere balans ontstaat in het hele gebied rondom de larynx. Dit geeft veelal 
een betere ontspanning. Het gebied van vocal coaches is breed en bestaat onder meer uit 
instructies voor zangtechniek, adem technieken en technieken ten 
behoeve van de verbetering van de articulatie 
(uitspraak). Van heinde en verre (zelfs 
uit het buitenland) vinden cliënten de 
weg naar onze  praktijk voor deze 
 succesvolle behandeling. Ook Franklin 
Brown, de Nederlandse zanger die bekend 
werd door zijn deelname aan het 
Eurovisiesongfestival, komt voor 
vocal  coaching en larynx-
therapie naar onze praktijk.



Logopedie Grave hoofdvestiging  
Grave-Zuid
Hengel 29 -  5361 PH Grave
T. 0486-423880  of  06-54221855 
 info@logopediegrave.nl
www.logopediegrave.nl

Logopedie Catharinahof Grave-Noord
Koninginnedijk 252 -  5361 CR Grave

Logopedie Overasselt
Willem Alexanderstraat 1 - 6611 CE  Overasselt

Vestiging huisartsen Overasselt
Beatrixstraat 6 - 6611 BT Overasselt

Gecertificeerde  
therapie vormen

Logopedie Grave is gecertificeerd in de 
volgende behandelingen:

  Accent methode (Svend Smith)
  Adem therapie, bijvoorbeeld bij  

hyperventilatie
  Afasie behandeling
  Autisme
  Autogene training
  Coblenzer
  Communicatieve taaltherapie
  Dysartie behandeling
  Dyslexie behandeling
  Fonologische articulatieproblemen  

(methoden Metaphon / Hodson & Paden)
  Hanen oudercursus
    Larynx manipulatie
    Logopedie bij Downsyndroom
  Nasaleren (Pahn)
   Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
   Orale facilitatie
  Oromyofunctionele therapie (OMFT)  

foute tonghouding, afwijkend slikken, open 
mondgedrag, duim- of speenzuigen i.s.m. 
tandarts of orthodontist

   Prelogopedie (eet- en drinkproblemen bij 
baby’s en peuters)

  Prompt methode
  Schisis
  Sensorische Integratie
  Stotter behandeling
  Video interactiebegeleiding

Dyslexie en Oro-myofunctionele therapie
Een van de specialismen in de praktijk is Dyslexie en Oro-myofunctionele therapie (OMFT), ofwel 
het behandelen van problemen met de mondmotoriek. Afwijkende mondgewoonten zoals de 
positie van de tong kunnen leiden tot gebitsproblemen. Door afwijkende mondgewoonten al op 
jonge leeftijd te corrigeren, kan het gebruik van een beugel op latere leeftijd voorkomen worden 
of kan het beugeltraject aanzienlijk worden verkort. De Myobrace is een hulpmiddel dat hierbij 
ondermeer wordt gebruikt. Deze brace en andere behandelingsgerelateerde producten zijn in 
de regel moeilijk voor de cliënt verkrijgbaar, maar via de webshop van Logopedie Grave een-
voudig te bestellen. 

Counseling en coaching: het extra mentale zetje in de rug
Christel Mulder is naast logopediste ook gediplomeerd Counselor/ Coach. Mensen die niet lekker 
in hun vel zitten, depressief zijn, een burn out hebben, kampen met relatieproblemen of met 
levensvragen, moeite hebben met rouwverwerking, lijden aan faalangst of aanpassingspro blemen 
hebben, trekken zich terug in hun schulp en sluiten zich af. Ze hebben emotionele ondersteuning 
nodig en met net dat extra ‘mentale zetje in de rug’ kunnen ze de draad weer oppakken. Een com-
binatie van logopedie en counseling/coaching is een inmiddels bewezen concept.

Optimale bereikbaarheid
Om voor de cliënt optimaal bereikbaar te zijn, beschikt Logopedie Grave over vier hoofdlocaties: 
twee in Grave en twee in Overasselt. Alle hoofdlocaties zijn gemakkelijk bereikbaar met auto of 
openbaar vervoer en hebben ruime (gratis!) parkeergelegenheid. Naast de hoofdlocaties 
beschikken wij over diverse sub-locaties om de reisafstand tot het minimum te beperken. Voor 
mensen die ziek of minder mobiel zijn is ook (op indicatie) een aan-huis-behandeling mogelijk. 
Wij zijn ook ‘s avonds geopend tot 21.00 uur (zie openingstijden). 


