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REACTIE ERIK:

Ik voel mij echt enorm 

 vereerd met deze 

nominatie!  Ik kan maar 

één ding zeggen: een lans breken en meer begrip gene-

reren voor deze zo ernstig getro:en groep mensen is 

onderdeel van mijn persoonlijke missie!
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DANIELLE VAN DAMME

ERIK SCHERDER

MAXIME HAM

REACTIE DANIELLE:

‘Wat leuk idee en wat een eer! Ik vind 

het belangrijk om de communicatie met 

verstandelijk beperkte kinderen en volwassenen te 

verbeteren. Hier haal ik veel voldoening uit.’

HELD VAN ANNEKE DE BAAT:

‘Zij zet zich al jaren in voor logopedie bij ver-

standelijke beperkte kindjes aan huis en is 

binnen regio Utrecht voor collega’s de vraag-

baak op dat gebied.’

HELD VAN MICHELLE TUNS-KIEVIT:

‘Geen logopedist, maar zeker een held in de 

logopediewereld: Erik Scherder. Wat kan deze 

man op een ongelooIijk bevlogen, enthousias-

merende en duidelijke wijze vertellen over de her-

senen en alles wat hier goed (en fout) kan gaan. Een 

man die zeer goed ziet wat de meerwaarde van para-

medici kan zijn bij het revalidatietraject van mensen met 

NAH. Iemand die mensen met communicatieproblemen ten 

gevolge van NAH een podium geeft en hen ziet als mens in plaats 

van iemand met afasie oid. Kortom, een echte held!’

REACTIE MAXIME:

‘Bedankt voor deze 

mooie waardering! De 

nominatie was voor mij erg onver-

wacht en daardoor ook emotioneel. 

Na drie mooie jaren werkzaam te 

zijn geweest als logopedist, heb ik in oktober afscheid genomen van het 

vak. Tijdens mijn werkzaamheden en cursussen heb ik het geluk gehad te 

mogen samenwerken met hardwerkende collega’s met hart voor hun vak en 

leuke, lieve cliënten. Een hoogtepunt was zeker de meer dan vijfhonderd 

logopedisten die samen met mijn collega’s Ineke Hendriks, Henriëtte 

Delsing en mij in Den Haag hun bezorgdheid hebben geuit. Ik zal logopedie 

altijd een warm hart toedragen, maar voortaan vanaf de zijlijn.’

HELD VAN MARIKA GORTER EN EVELYNE VAN LUIJK:

‘Ons lieve collega en vriendin Maxime Ham sluit haar 

 carrière af als held in de logopedie. Ze heeft onder andere 

de ‘Logopedisten in actie’ opgezet en zich hier voor meer 

dan 100% ingezet. En dat met haar (toen) 23 jaren jong en 

een carrière die nog in de startblokken stond. Tijdens de 

opleiding op de Hogeschool Rotterdam was ze al een harde 

werker die zich niet alleen voor zichzelf inzette, maar haar klas-

genoten ook graag hielp. In de vrijgevestigde praktijk heeft ze menig 

ouders en kinderen blij gemaakt wat haar veel plezier gaf. Ze is een 

sterke vrouw die haar hart volgt. Wij zijn super trots op haar!’


