Logopedie

Over de praktijk
Logopediepraktijk Schoonhoven is in 2011
gestart in samenwerking met
logopediepraktijk A.A. Joosse-Jasperse.
Door deze samenwerking kunt u snel
terecht en bent u altijd verzekerd van een
optimale zorg.
Tijdens de eerste afspraak wordt met u
besproken wat de klacht en de invloed
van de stoornis op het dagelijks leven zijn.
De logopedist doet vervolgens uitgebreid
onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna
wordt er een behandelplan gemaakt.
Een logopedische behandeling duurt
meestal een half uur. De laatste minuten
wordt gebruikt voor rapportage en verslag.
Logopediepraktijk Schoonhoven is
aangesloten bij de beroepsvereniging
NVLF en staat kwaliteitsgeregistreerd bij
het Kwaliteitsregister Paramedici.
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Wat is logopedie?
Logopedie is zorg die nodig is als er
problemen zijn met stem, spraak, taal,
gehoor of slikken.
Logopedisten behandelen stoornissen op
het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met
voorlichting, preventie en onderzoek.
Er vindt steeds meer wetenschappelijk
onderzoek plaats naar de effecten van
logopedie.
Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg.

Wanneer logopedie?
Logopedie richt zich op het verbeteren of
herstellen van het vermogen tot
communiceren.
Wanneer een stoornis op het gebied van
spraak, taal, stem/adem, slikken,
afwijkende mondgewoonten of gehoor als
belemmering ervaren wordt, kan een
afspraak met de logopedist gemaakt
worden voor onderzoek en/of behandeling.

Wat behandelt een
logopedist?
De logopedist behandelt stoornissen op
verschillende deelgebieden:
Spraak
• Articulatieproblemen
• Vertraagde spraakontwikkeling
• Aangezichtsverlamming
• Stotteren en broddelen
• Nasaliteitsstoornissen
• Neurologische spraakstoornissen
Taal
• Taalontwikkelingsproblemen
• Afasie na een hersenbloeding
• Communicatiestoornis door een
verstandelijke beperking of bij dementie
• Dyslexie
Stem en adem
• Stemklachten: heesheid,  problemen
met luidheid of zingen
• Astma en COPD
• Hyperventilatie
Slikken
• Eet- en drinkstoornissen bij jonge
kinderen
• Slikstoornissen bij volwassenen

Afwijkende mondgewoonten
• Duimen, speen of vingerzuigen
• Open-mondgedrag
• Infantiele slik
• Overmatig kwijlen
• Afwijkende gebitsstand als gevolg van
afwijkende mondgewoonten
Gehoor
• Aangeboren slechthorendheid of
doofheid
• Auditieve verwerkingsproblemen
• Revalidatie na plaatsing Cochleair
Implantaat (CI)
• Verworven slechthorendheid of plotsdoofheid.

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van
de zorgverzekeraars. Bent u ouder dan
18 jaar, dan worden de kosten eerst
van uw eigen risico afgetrokken.
Logopediepraktijk Schoonhoven is
direct toegankelijk. U heeft dan geen
verwijzing van uw arts nodig.
Let op: niet alle zorgverzekeraars
vergoeden directe toegankelijkheid.
Neem bij twijfel eerst contact op met
uw verzekering.

