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Logopedie

Bij moeite met: spreken, 
begrijpen, lezen, 

schrijven, slikken



U kunt de logopedist inschakelen als u moeite hebt met:
• Kauwen en slikken: het eten gaat erg langzaam, u krijgt het eten niet fijn of u 

verslikt zich vaak. Eén van beide mondhoeken hangt, waardoor er eten of speeksel 
uit de mond loopt.

• Duidelijk verstaanbaar spreken: de spieren van uw gezicht, zoals lippen en tong, zijn 
te stijf of te slap. Hierdoor gaat het spreken moeizaam.

• Luid genoeg spreken: uw stem klinkt erg zacht, terwijl dat vroeger nooit zo was.
• Een heldere stem produceren: uw stem klinkt schor of hees.
• De spreekademing: u spreekt te snel of zonder pauzes en kunt te weinig woorden na 

een ademhaling uitspreken of ademt hoorbaar in op onlogische momenten.
• De juiste woorden vinden: U kunt soms moeilijk op woorden komen. U weet het woord 

wel, maar kunt het niet zeggen.
• Begrijpen wat iemand tegen u zegt: u hoort wel goed wat er tegen u wordt gezegd, 

maar u begrijpt het niet of niet helemaal.
• Begrijpend lezen: u begrijpt niet goed wat u net hebt gelezen of vindt de ondertiteling 

op tv veel te snel gaan.
• De juiste woorden en zinnen op papier krijgen: het schrijven zelf lukt nog wel 

(motorisch gezien), maar u krijgt de juiste letters niet op papier.

Logopedie Wat doet de logopedist precies:
We onderzoeken uitgebreid wat u wel en wat u niet kunt.
Samen met u oefenen we om de problemen te verhelpen of te verminderen.
We zoeken naar alternatieven als het voor u niet meer mogelijk is op normale wijze te 
communiceren, eten of drinken. 
Zonodig geven we advies en instructie aan de mensen in uw omgeving. Daarnaast werken 
wij ook nauw samen met verschillende collega’s die ook op de locatie aanwezig zijn. 
Denk hierbij aan de ergotherapeut, fysiotherapeut of psycholoog.

U vindt de logopedisten op onderstaande adressen:

De logopedisten van Advies en Behandelcentrum Careyn 
richten zich op problemen die zich kunnen voordoen 
bij het communiceren (afasie of dysartrie), kauwen en 
slikken. We hebben kennis en ervaring in het onderzoeken 
en behandelen van ouderen met bijvoorbeeld een 
neurologische aandoening, zoals een beroerte (ook wel 
CVA genoemd), de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose 
(MS), Amyotrofisch Lateraal Sclerose (ALS), of als gevolg 
van kanker in het hoofd/halsgebied.
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Aanmelden Logopedie
Voor aanmelding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. 
Met deze verwijzing kunt u zich aanmelden via het secretariaat van het Advies en 
Behandelcentrum.
Telefoon 030–25 88 725, of secretariaat.paramedici@careyn.nl.
Op indicatie kunnen wij u ook aan huis behandelen.

Logopedie wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed uit de basisverzekering.

De logopedisten staan geregistreerd in het 
kwaliteitsregister Paramedici.  
Zij nemen deel aan het ParkinsonNet.


