
ZOLORO presenteert zich…

De in 2011 opgerichte Zorggroep Logopedie Rotterdam heeft op 19 mei j.l. haar eerste openbare presentatie 
gehouden op de Zomercarrousel georganiseerd door stichting ZorgImpuls, de ROS voor de regio Rotterdam. 

Alle eerstelijns logopedisten uit de regio Rotterdam die nog niet bekend zijn met ZOLORO worden van harte 
uitgenodigd om actief lid te worden en zo bij te dragen aan een betere positie van logopedie in het werkveld. 
Een belangrijk speerpunt is dat ZOLORO gezamenlijk aanspreekpunt is, namens alle eerstelijns logopedisten, 
voor o.a. gemeente, verzekeraars, scholen, huisartsen, andere zorgverleners, etc. Daarnaast wil ZOLORO 
zich richten op recente ontwikkelingen in de politiek en de samenleving en daarvoor innovatieve ideeën 
aanleveren.

De Zomercarroussel van ZorgImpuls wordt jaarlijks in Rotterdam gehouden en is bedoeld voor alle eerstelijns 
zorgverleners en beleidsmakers in de zorg uit de regio Rotterdam. Het thema van deze dag was 
Zelfmanagement: anders, samen, doen. Achterliggende gedachte daarbij was dat zelfmanagement nodig is 
voor het welzijn van de patiënt, de effectiviteit van de behandeling en het voorkomen van onnodige kosten.

Dit jaar bemande ZOLORO een marktkraam tijdens de afsluitende informatiemarkt, met als doel alle 
aanwezigen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van logopedie in het 
algemeen. De nadruk lag op onbekendere terreinen van logopedie: pre-verbale logopedie en logopedie bij 
COPD. Voor deze specifieke behandelingen zijn uitdeelflyers ontworpen met daarop een ervaringsverhaal van 
een patiënt en een overzicht van alle mogelijke disciplines waarmee samengewerkt kan worden bij deze 
doelgroepen.

ZOLORO heeft sinds mei 2011 een officieel bestuur, bestaande uit: Monique de Kruijf (voorzitter), Feikje 
Nassy (secretaris), Alieke Breure (penningmeester) en Geke Both (PR en communicatie). Adviserend lid en 
initiatiefneemster is Annemarie Zirkzee. Aanmelden voor de bijeenkomsten en de mailings kan via mail: 
info@zoloro.nl. Kijk binnenkort ook op onze website: www.zoloro.nl.

Zorg dat je erbij komt, want samen staan we sterker!
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