Freek van den Herik
Logopedist

Profiel

Personalia

Makkelijk contact met kinderen, vertrouwensband, positief, energiek en altijd

Stationsstraat 53, Utrecht, 2434

denken in mogelijkheden.

AB, 06-81159877
email@voorbeeld.com

"Freek is een logopedist waar kinderen dol op zijn. Ze stelt ze gerust, is af en toe
streng en werkt altijd vanuit persoonlijke wensen" - Mandy, collega

Geboorteplaats

Werkervaring

Nationaliteit

Logopedist, Basisschool het Hertje, Utrecht

Nederlandse

februari 2016 – Heden

Als logopedist help ik kinderen die problemen hebben met hun spraak, hun stem
of met slikken. Ook help ik kinderen met een taal- of gehoorstoornis.
Het verrichten van logopedisch onderzoek
Het stellen van een logopedische diagnose
Adviseren van ouders, andere logopedisten, leerkrachten en begeleidende
instanties
Rapporteren aan verwijzers en instellingen
Actieve deelname in het multidisciplinaire team

Haarlem

Rijbewijs
B

Links
Linkedin

Vaardigheden
Communicatief sterk

Ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt

Goed luisteren

Werken met verschillende methoden zoals spreektechnieken,

Stressbestendig

ontspanningstechnieken, ademhalingstechnieken en stemtechnieken

Het mooiste vind ik dat ik soms direct een beslissing moet nemen. Doordat ik
dan rustig blijf, blijven de kinderen dit ook.

Logopedist, Wijkcentrum Praktisch, Rotterdam
november 2013 – februari 2016

Onderdeel geweest van een dynamisch team met 10 logopedisten. De
cliënttevredenheid was hier erg belangrijk en we streefden ernaar om de hoogste
kwaliteit te leveren. Onze cliënten waren onderdeel van ons team, we deden het
echt samen.
Gewerkt met een brede doelgroep, van kinderen tot volwassenen
Allemaal met hun eigen problematiek, van spraak- en taalproblemen tot het
beter worden in het spreken in het openbaar
Op een creatieve manier behandelingen bedenken en inzetten
Samenwerken met collega-logopedisten en met de vakgroepen
fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en orthopedie
Behandelen en begeleiden van interne en externe cliënten
Adviseren bij de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen.
Behandelen van communicatie-, gehoor- en slikstoornissen
Bevorderen en bewaken van de vakinhoudelijke kwaliteit door middel van
bij- en nascholing
Deelname aan multidisciplinaire besprekingen
Cursussen en klinische lessen geven

Oplossingsgericht
Doorzetter

Hobby's
Goede gesprekken, theater,
dansen en lezen

De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.

Opleiding
Logopedie, Hogeschool van Utrecht
september 2009 – september 2013

Een fijne studieperiode waarin ik de basis heb geleerd over logopedie en alles
wat hierbij komt kijken. Ik kon niet wachten om echt aan de slag te mogen
gaan.

Havo diploma, Waardenburg, Utrecht
september 2005 – juni 2011

Stages
Praktijkstage als logopedist, UMC, Utrecht
september 2012 – september 2013

Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als logopedist (onder begeleiding)
op de kinderafdeling.
Gesprekken voeren met patiënten
Kennisdeling met de medisch specialisten
Werken met verschillende methoden zoals spreektechnieken,
ontspanningstechnieken, ademhalingstechnieken en stemtechnieken

Het meest bijzondere aan deze stage was om te ontdekken hoe ik zelfstandig als
logopedist werk.

Meeloopstage als logopedist, Praktijk de Stem, Amsterdam
maart 2009 – juli 2009

De logopedist geschaduwd in het werk, meegekeken bij alle bezoeken van de
patiënten en het werkveld beter leren kennen.

Cursussen
Multidisciplinair samenwerken, Communicatie Zorg
september 2018 – oktober 2018

Samenwerken met kinderen, UMC Utrecht
mei 2017 – mei 2017

