
Logopedie

Samen weer verder



Nadat u zich heeft aangemeld, volgt er een 
intakegesprek om een duidelijk beeld te 
krijgen van uw hulpvraag. Vervolgens stellen 
we samen met u een passend behandelplan 
op. Als het nodig is, nemen we contact op 
met uw huisarts of specialist. Dit gebeurt 
altijd met uw toestemming.

Spraak- en stemproblemen
Bij problemen met spreken of functies 
van uw mond zoals tong, wangen, lippen 
of gehemelte richt de logopedist zich 
tijdens uw behandeling op een aantal 
punten. Dit zijn uw houding, adem, stem en 
mondmotoriek. Wanneer nodig zoekt de 
logopedist naar een passend hulpmiddel om 
uw communicatie te ondersteunen.

Taalstoornissen
Na bijvoorbeeld een beroerte (CVA) kunt 
u last hebben met het verwoorden van 
uw gedachten of slecht begrijpen wat er 
tegen u gezegd wordt. Met oefeningen die 
het begrijpen, spreken, lezen of schrijven 
verbeteren, helpt de logopedist de 
communicatie tussen u en uw omgeving te 
optimaliseren. Advies en uitleg aan familie 
en mantelzorgers is hierbij essentieel.

Problemen met eten en drinken
Als u problemen heeft met eten en drinken 
en er slik- en kauwklachten ontstaan, 
adviseert de logopedist over zowel de 
samenstelling van het eten en drinken als 

over de wijze van consumeren. Daarnaast 
helpt de logopedist u met gerichte 
therapieën om het slikken te trainen. Bij 
problemen met eten en drinken wordt er 
vaak samengewerkt met onze diëtist.

Verwijzing, kosten en vergoeding
Voor logopedie heeft u een verwijzing 
nodig van uw huisarts of medisch 
specialist. Het aantal behandelingen dat 
wordt vergoed, is afhankelijk van uw 
zorgverzekeringspakket. Check vooraf altijd 
uw polisvoorwaarden. Als u bij ons woont 
of revalideert, vindt verwijzing plaats door 
de specialist ouderengeneeskunde.

Voor een afspraak neemt u contact op 
met het medisch secretariaat:
Locatie Crabbehoven
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht
(078) 652 87 03
logo@revalidatiezorgdordrecht.nl

Neem bij uw eerste bezoek uw 
verzekeringspas en identiteitsbewijs mee. 
Bel tijdig af als u niet kunt komen. Minimaal 
24 uur voor de afspraak. Bij niet of niet 
tijdig afbellen, zijn we genoodzaakt een 
deel van de behandeling in rekening te 
brengen.

Kijk voor meer informatie op  
www.revalidatiezorgdordrecht.nl. 

Onderzoek, advies en behandeling
Heeft u na een beroerte of bijvoorbeeld bij multiple sclerose, de ziekte van Alzheimer 
of de Ziekte van Parkinson, last van spraak- en stemproblemen, taalstoornissen of 
problemen met eten en drinken? Dan kunt u terecht op onze afdeling logopedie. Door 
onderzoek, advies en therapie helpen de logopedisten uw situatie te verbeteren.
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