
Raakvlakken
In de loop van de afgelopen zes jaar heeft het team van SYNTHESE in 
Geleen de raakvlakken tussen de verschillende disciplines optimaal 
benut. Intensieve samenwerking tussen de verschillende vakgebieden 
is daarvan het gevolg. ‘Daardoor kunnen wij een optimale zorg voor 
de cliënt leveren en de verschillende therapieën nog beter op elkaar 
afstemmen’, aldus logopediste en dyslexiespecialist Evelyne Peerboom. 
‘SYNTHESE heeft een hard werkend team. Ieder vakgebied heeft zijn 
specialisten in huis. We streven naar het overbrengen van kennis naar 
elkaar. Hierdoor ontstaat er nog een betere samenwerking en worden de 
verschillende disciplines nog beter op elkaar afgestemd. We ontdekken 
steeds vaker hoeveel raakvlakken de verschillende vakgebieden met 
elkaar hebben. Verder streven wij ernaar om laagdrempelig, flexibel en 
doelgericht te werken. Dit maakt SYNTHESE waarschijnlijk zo succesvol.’ 

Centrum voor Dyslexie
Sinds 1 juli 2012 is SYNTHESE officieel ook een gekwalificeerd centrum 
voor onderzoek en behandeling van dyslexie geworden. Trots 
vertelt logopediste en dyslexiespecialist Evelyne Peerboom: ‘Wij zijn 
aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie Nederland. Hierdoor 
kunnen wij onderzoek en behandeling van dyslexie wegzetten onder 
een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit houdt in dat zowel 
onderzoek als behandeling van dyslexie volledig worden vergoed. Ons 

team bestaat uit een GZ-psycholoog, dyslexiespecialisten M SEN en 
erkende dyslexiebehandelaars. Wij garanderen een snelle afspraak voor 
een intake, dyslexieonderzoek en zo nodig dyslexiebehandeling. En 
natuurlijk vinden wij dat er een goede samenwerking moet zijn tussen 
ouders, school en behandelaars.’

‘Bij vragen over dyslexie kan de lezer te allen tijde contact 
opnemen met SYNTHESE!’

SYNTHESE, een multidisciplinair 
centrum in hartje Geleen

Het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen. Die stelling is helemaal 
van toepassing op SYNTHESE, centrum voor logopedie, ergotherapie, psycholo-
gie en individuele ondersteuning van leerlingen basis- en middelbaar onderwijs 
in hartje Geleen. In samenwerking met de 23 medewerkers binnen SYNTHESE is 
eigenaar/directeur Evelyne Peerboom, samen met haar man Jacques Peerboom, 
al ruim zes jaar uiterst succesvol in het aanbieden van verschillende soorten 
therapieën: ‘Onze meerwaarde ligt vooral in het feit dat wij niet als afzonderlijke 
disciplines langs elkaar heen werken, maar juist goede resultaten boeken door 
multidisciplinair samen te werken. Hier geldt echt: een en een is drie.’
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SYNTHESE te Geleen is een centrum voor logopedie, ergotherapie, 
psychologie en studiebegeleiding.

Met ingang van 1 juli 2012 is SYNTHESE officieel ook een centrum 
voor onderzoek en behandeling van dyslexie geworden.
SYNTHESE heeft het keurmerk dyslexie ontvangen en is hierdoor 
aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie Nederland. 
Nu wij een gekwalificeerd dyslexiecentrum zijn, kunnen wij onderzoek Nu wij een gekwalificeerd dyslexiecentrum zijn, kunnen wij onderzoek 
en behandeling van dyslexie wegzetten onder een DBC 
(diagnosebehandelingcombinatie). Dit houdt in dat zowel onderzoek als 
behandeling van dyslexie volledig worden vergoed.                                          
Het dyslexieteam binnen SYNTHESE bestaat uit een GZ-psycholoog, 
dyslexiespecialisten M SEN en erkende dyslexiebehandelaars.
Wij garanderen een snelle afspraak voor een intake, dyslexieonderzoek 
en zo nodig dyslexiebehandeling.en zo nodig dyslexiebehandeling.
Wij streven een goede samenwerking na tussen ouders, school en behan-
delaars.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dyslexie, dan kunt u te allen 
tijde contact opnemen met SYNTHESE, centrum voor onderzoek en 
behandeling van dyslexie.

DYSLEXIECENTRUM GELEEN

Hoofdlocatie  :    Mauritslaan 56, Geleen
Nevenlocaties:     Mauritslaan 24a, Geleen
              Mauritslaan 93, Geleen 
                             Van Akenstraat 9/11, Geleen

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00u tot 18.00u.
Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 8.00u tot 15.00u.Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 8.00u tot 15.00u.

DYSLEXIECENTRUM GELEEN
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