
Logopedie

Specialistische behandeling 
door een logopedist
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Wat doet de logopedist? 
De logopedist kijkt naar de ernst van uw 
klachten en de hinder die u in het dage-
lijkse leven ondervindt. Daarna volgen 
onderzoek, advies en eventueel behande-
ling. Zo nodig adviseert de logopedist 
over het aanmeten van ondersteunende 
communicatiehulpmiddelen, aanpassingen 
van eet- en drinkgerei of de dikte van eten 
en drinken. 

Waarvoor kunt u terecht bij een logo-
pedist?
Als u:  
• moeite heeft met het kauwen en/of het 

wegslikken van eten of drinken;
• na een beroerte moeite heeft met het 

kunnen vinden van woorden (afasie); 
• zich niet meer goed verstaanbaar kunt 

maken;
• problemen heeft met uw stem, zoals 

schorheid, heesheid, pijn en/of een te 
hoog of laag volume;

• snel ademnood heeft tijdens het spre-
ken.

Afasietherapie
Op de meeste van onze locaties kunt u te-
recht voor afasietherapie. Afasie is een taal-
stoornis door niet-aangeboren hersenletsel 
zoals een herseninfarct of hersenbloeding. 
Tijdens een speciale afasiebehandeling is 
er meer tijd voor u dan tijdens een gewone 
logopediebehandeling. Informeer bij onze 
logopedist of u voor afasietherapie in aan-
merking komt. 

Kosten en verwijzing
Logopedie wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering. Heeft u uw eigen risico 
nog niet verbruikt? Dan kan het zijn dat u 
de kosten van de behandeling (deels) zelf 
moet betalen. Voor onze logopedisten 
heeft u een verwijsbrief nodig van uw huis-
arts of specialist. 

Heeft u door het ouder worden of door een bepaalde ziekte problemen met 

kauwen en/of slikken, spreken, taal, de stem, de ademhaling of het gehoor? 

Onze logopedisten helpen u graag. Op onze locaties en vaak ook bij u thuis.
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