
  

Het paramedisch centrum is gevestigd aan de Middelhorsterweg 2. Na een 

verbouwing begin 2016 heeft Logopediepraktijk Haren zich hier gevestigd. 

Omdat samenwerking met andere disciplines een enorme toegevoegde 

waarde heeft en er nog behandelruimtes beschikbaar waren, zijn er inmiddels 

ook andere praktijken gevestigd aan de Middelhorsterweg. Nu zijn naast de 

Logopedie Praktijk ook Praktijk de Aa Dyslexiezorg, Praktijk zicht op voeding 

en Praktijk voor Supervisie en Therapie in het Paramedisch Centrum gevestigd. 

Hierdoor zijn de lijnen kort en kan er, indien nodig, snel overleg plaatsvinden. 

Hieronder stellen de praktijken zich voor. Mocht u meer informatie willen, 

neem dan gerust contact op met de betreffende discipline(s).  

 

 

 

 

 

 

Het Paramedisch Centrum 

 

Praktijk de Aa is gespecialiseerd in mondelinge en schriftelijke 

taalontwikkeling. In Haren bieden we zorg op maat bij kinderen bij wie de 

ontwikkeling van taal, lezen en/ of spelling niet makkelijk verloopt. Ons team 

van gespecialiseerde logopedisten biedt zorg op maat van beginnende 

geletterdheid tot en met vergoede dyslexiezorg. We onderzoeken, adviseren, 

behandelen en begeleiden bij beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen 

en spelling, voortgezet lezen en spelling, vermoeden van dyslexie, lichte vorm 

van dyslexie en ernstige dyslexie. Voor de vergoede dyslexiezorg zijn we 

aangesloten bij Dyslexie Netwerk Pento. 

 

 

Bij Logopediepraktijk Haren kunnen kinderen en volwassenen terecht voor 

hulp bij diverse problemen of stoornissen op het gebied van stem, 

ademhaling, spraak, taal en slikken. Meestal vindt de behandeling plaats op 

de praktijk, maar op verzoek komen wij graag naar u toe (bij medische 

indicatie). De logopedische hulp kan bestaan uit het geven van adviezen en 

voorlichting, het afnemen van onderzoeken of het behandelen van een 

stoornis. Logopediepraktijk Haren heeft contracten met alle zorgverzekeraars, 

logopedie is opgenomen in het basispakket. De logopedisten binnen de 

praktijk zijn Nienke Kooistra, Annemieke Bakhuizen en Marja Karenbeld 

(praktijkhoudster). 

 

Contactgegevens: 

 

Logopediepraktijk Haren    

06 42086765 

info@logopediepraktijkharen.nl

www.logopediepraktijkharen.nl 

 

Praktijk de Aa Dyslexiezorg  

050 4096416 

bpoll@praktijkdeaa.nl 

www.praktijkdeaa.nl 

 

Praktijk Zicht op Voeding 

06 54264456                   

info@zicht-op-voeding.nl         

www.zicht-op-voeding.nl 

                   

Praktijk voor Supervisie en 

Therapie 

06 24299163 

info@ellenvanderree.nl 

www.ellenvanderree.nl 

 

Adres 

Middelhorsterweg 2 

9751TE Haren 
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Zicht op Voeding is de praktijk van Tonny van Rede. Zij is orthomoleculair diëtist 

en kPNI therapeut, en heeft 12 jaar werkervaring als 1e lijns allergiediëtist. Zicht 

op Voeding werkt complementair, vanuit de visie dat gezondheidsklachten 

ontstaan door een disbalans in de energieverdeling. Werkingsmechanismen 

in het lichaam zijn verstoord door lichamelijk en/of emotionele oorzaken. 

Persoonlijk voedingsadvies aangevuld met -supplementen wordt ingezet als 

medicijn, om balans te herstellen. De adviezen worden praktisch vertaald 

naar de dagelijkse praktijk. Zowel volwassenen als kinderen kunnen in de 

praktijk terecht met o.a. maag-darmklachten, ontstekingen, gebrek aan 

energie, slaapproblemen, allergie, eczeem. De praktijk is aangesloten bij de 

MBOG. Er zijn geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars mbt 

dieetadvisering. 

  

 

 

 

Bij Praktijk voor Supervisie en Therapie werkt Ellen van der Ree als GZ-

psycholoog, kinder-en jeugdpsycholoog en supervisor. Sinds 2003 werkt Ellen 

als psycholoog zowel in haar eigen praktijk als binnen zorginstellingen. In haar 

eigen praktijk werkt ze met kinderen, jongeren en jongvolwassenen, aan 

uiteenlopende hulpvragen. Supervisie geeft Ellen in het kader van de 

opleiding tot GZ-psycholoog en aan psychologen en orthopedagogen met 

specifieke vragen op het gebied van hun persoonlijke professionele 

ontwikkeling. Zo nodig kan bij kinderen en jongeren tot 16 jaar een 

intelligentietest afgenomen worden. Hierin werkt Ellen samen met De 

Kinderacademie Groningen. 

 

Het team van Paramedisch Centrum Haren 
 

 

Vlnr: Tonny van Rede, Nienke Kooistra, Annemieke Bakhuizen, Marja Karenbeld,  Nina Beijer-Meijer, Jacky de Bree, Béatrice 

Poll, Ellen van der Ree 


