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Mevrouw Jansen heeft de ziekte van Parkinson.
De laatste maanden krijgt ze steeds meer moeite
met eten en drinken. Het brood krijgt ze niet goed
weggeslikt en tijdens het drinken verslikt ze zich
steeds vaker. Ook verliest mevrouw Jansen weleens drinken of speeksel uit de mond. Ze ziet
steeds meer op tegen de maaltijden en durft uit
schaamte niet meer in gezelschap van anderen
te eten. Mevrouw Jansen wordt door de huisarts
verwezen naar de logopedist. Tijdens de intake
blijkt dat er nog meer problemen zijn. De stem van
mevrouw is zachter geworden en de articulatie
vervlakt. Hierdoor kan mevrouw zich regelmatig
niet verstaanbaar maken. De logopedist maakt
samen met mevrouw Jansen een lijst van voedingsproducten die gemakkelijk kunnen worden doorgeslikt. Ook krijgt ze adviezen over haar houding
tijdens het slikken. Hierdoor verslikt ze zich veel
minder vaak en verliest ze geen speeksel. Als
ze echt moe is, gebruikt mevrouw een beetje
verdikkingsmiddel in het drinken. Tenslotte geeft
de logopedist mevrouw Jansen een aantal
behandelingen, waarbij mevrouw leert hoe
ze v erstaanbaar kan spreken.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met de afdeling
Logopedie van Zorggroep Ter Weel via telefoonnummer 0113 - 65 40 00 of logopedie@terweel.nl

kijk ook op onze website

www.terweel.nl

Logopedie

Logopedie

Wie komt er in aanmerking voor logopedie?

Het praten met anderen lijkt zo’n vanzelfsprekende
bezigheid. Wanneer mensen te maken krijgen met
problemen in de spraak, de taal, de stem of het
gehoor, kan de communicatie ernstig worden
bemoeilijkt. De logopedist helpt cliënten beter
te c ommuniceren met mensen in hun omgeving.
Naast de behandeling van communicatiestoornissen
geeft de logopedist ook advies en begeleiding bij
slikproblemen.

Iedereen die ten gevolge van ziekte of een ongeval
problemen ondervindt in de communicatie, of
moeite heeft met eten en drinken kan een beroep
doen op de logopedist van Zorggroep Ter Weel.

Wat doet de logopedist?

Hoe komt u bij de logopedist?

Tijdens de eerste afspraak vraagt de logopedist u
uitgebreid naar de problemen die u ondervindt in de
communicatie of de moeilijkheden die u hebt met
eten en drinken. Bij ernstige communicatieproblemen
is het prettig als er een naaste van u bij dit gesprek
aanwezig is. Daarna onderzoekt de logopedist de
aard en de omvang van de problemen. De uitkomst
van het onderzoek wordt met u besproken. In overleg
met u stelt de logopedist een passend behandelplan
op. In dit plan worden het doel en de uitvoering van
de behandeling aangeven.

De logopedist behandelt op verwijzing van een arts.
Als u zich na het lezen van deze folder aangesproken
voelt, kunt u bij uw arts om een verwijzing logopedie
vragen. Dit verwijsformulier geeft u aan de logopedist.

Logopedische behandeling is gericht op het verminderen van de stoornis en het leren omgaan met
eventuele beperkingen en handicaps die u hierdoor
ondervindt. Meestal zullen communicatieproblemen
ook de mensen in uw naaste omgeving aangaan.
Daarom overlegt de logopedist met u of zij bij de
behandeling kunnen worden betrokken. Om optimaal
te communiceren, of om op een aangename manier
te eten en te drinken, kan het zijn dat u een hulpmiddel
nodig heeft. De logopedist helpt u dan bij het zoeken
en aanvragen van een passend hulpmiddel. Ook geeft
de logopedist u advies en instructie over het gebruik.

Wordt logopedie vergoed?
Logopedie wordt vanuit de basisverzekering voor
100% vergoed. Voor deze vergoeding is wel een
verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist.

Hierna volgt een intakegesprek. Dit gesprek en
verdere behandelingen vinden bij voorkeur plaats in
Ter Weel Goes. Mocht dit voor u een probleem zijn,
dan kan de logopedist op indicatie van de huisarts
ook bij u thuis komen. Tijdens de behandeling onderhoudt de logopedist contact met de verwijzer. De
verwijzer ontvangt aan het einde van de behandelperiode een eindrapportage.

Andere behandelingen Zorggroep Ter Weel
Naast extramurale logopedie verzorgt Zorggroep
Ter Weel ook extramurale ergotherapie. Indien
nodig kunnen beide disciplines samen een behandeling of advies geven. Bij problemen met eten
en drinken kan de ergotherapeut u bijvoorbeeld
adviseren aangaande zithouding of het te gebruiken bestek. Ook kan de ergotherapeut adviezen
geven over de hanteerbaarheid van een bepaald
communicatiehulpmiddel.

Praktijkvoorbeelden
Meneer Pietersen heeft een hersenbloeding
gehad. Na een ziekenhuisopname woont hij nu in
een woonzorgcentrum. Meneer Pietersen herstelt
goed, maar blijft veel moeite houden met praten.
Het gebeurt heel vaak dat hij niet kan zeggen wat
hij bedoelt, hij kan niet op de goede woorden komen.
De teamleider vraagt de huisarts om een verwijzing
logopedie. De logopedist neemt een uitgebreid
taalonderzoek af bij meneer Pietersen. Na overleg
met meneer en zijn echtgenote wordt afgesproken
dat meneer eens per week logopedie krijgt. Zijn
vrouw komt regelmatig mee naar de behandeling.
Zij leert hoe ze haar man het beste kan helpen
wanneer hij niet kan zeggen wat hij bedoelt. De
logopedist geeft ook oefeningen mee voor thuis,
meneer oefent zelf elke dag wel even. Naast taalopdrachten oefenen meneer en de logopedist ook
dagelijkse situaties, bijvoorbeeld het beantwoorden
van de telefoon.

