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DIT ZIJN  
UW HELDEN
Wat ons betreft zijn ALLE LOGOPEDISTEN HELDEN, laten we dat vooropstellen. Toen wij in 

de nieuwsbrief van de NVLF een oproep plaatsten met het verzoek uw helden in de logopedie 

aan ons door te geven, bleek dat er ook veel bewondering is voor elkaar. Deze logopedisten, 

cliënten of collega’s mogen volgens u niet ontbreken in dit overzicht.
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ELLEN BURGER

JOSÉ GUDDEN

REACTIE ELLEN:

’Wat een verrassing om ‘held’ genoemd  

te worden en wat een geluk om het 

 predicaat grappig te krijgen. Ik vind het 

altijd leuk om met een kind te spelen en te 

oefenen, met een lepeltje, een stuk plakband, 

plakpijltjes of een doosje witte bonen. Wat me 

helpt is het gelaagd kunnen analyseren van 

spraaksamples en mijn theoretische kennis van 

fonologie, fonetiek en therapie. Maar het zijn 

toch vooral de kinderen zelf en hun ouders  

die het eigenlijke werk doen! Ik ben een enthousiaste gids,  

zij zijn de helden.’

REACTIE JOSÉ:

‘Logopedie was voor mij altijd meer dan alleen 

maar werk, omdat ik vond dat ik zinvol bezig 

was. En door het volgen van cur-

sussen ontwikkel je jezelf niet 

alleen als logopedist 

maar ook als mens. 

Ik ben trots op 

ons vak en kijk 

met heel veel 

plezier terug.’

HELD VAN MARIE-CHRISTINE FRANKEN

‘Een absolute TOPPER voor kinderen met 

ernstige klankproductieproblemen. Theore-

tisch én klinisch excellent, zeer toegewijd, en 

een fantastische docent! In haar lessen heeft ze een 

vrij hoog tempo, ze is grappig en ze vraagt best wat inzet 

van de participanten: de kerningrediënten voor een zéér 

leerzame cursus. Heb je de kans om een cursus bij haar te 

doen? Grijp ‘m met beide handen aan!’

HELD VAN ANOUK TE BRAAK

‘José is afgelopen zomer met pensioen gegaan na 40 jaar 

logopedist te zijn geweest. Begonnen op haar zolderkamertje 

en langzaam uitgebreid tot een grote frisse praktijk. Deze 

heeft ze met veel liefde overgedragen aan een oud stagiaire 

(langer geleden). Ik heb er bewondering voor dat ze met alle 

vernieuwing is meegegaan, nooit heeft gemopperd, leert van 

net afgestudeerde logopedisten en weer opstond nadat haar 

vertrouwen werd beschadigd. Een unicum in de logopedie op 

dit moment denk ik en dat mag ook wel eens belicht worden.’


