
Wat kan de 
Logopedist
voor u betekenen?

Diverse specialisten in huis
Bij Groenhuysen werken diverse specialisten met 
een brede kijk op ouder worden. Behalve voor de 
logopedist kunt u bij Groenhuysen ook terecht voor 
behandeling door de diëtist, ergotherapeut, fysiothe-
rapeut, psycholoog of specialist ouderengeneeskunde. 
Als het nodig is gaan wij gezamenlijk met u en uw 
hulpvraag aan de slag en stemmen de behandelingen 
nauwkeurig op elkaar af. 

Samenwerking
De logopedist werkt samen met huisartsen, medisch 
specialisten en andere disciplines, met één gezamen-
lijk doel: de kwaliteit van leven van klanten verbeteren.

Een afspraak maken
Om een afspraak te maken met de logopedist heeft 
u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch 
specialist. Wanneer u belt en een bericht achterlaat 
of een email stuurt, neemt de logopedist binnen een 
week contact met u op. De logopedist is bereikbaar 
via 088 – 55 738 60 of logopedie@groenhuysen.nl.

De logopedist be-
handelt en adviseert 
u op het gebied van 
spraak, taal, slikken, 
gehoor, adem en 
stem.
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Ouder worden, jezelf blijven
Groenhuysen is eigentijds, dynamisch en ontwikkelingsgericht 
en zet zich in voor overwegend ouderen. Wij bieden onze 
klanten een samenhangend aanbod en specialistische kennis 
om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te halen.



In deze brochure vindt u algemene en praktische 

informatie over wat de logopedisten van 

Groenhuysen voor u kunnen betekenen. 

De logopedist behandelt en adviseert bij veran-

deringen op het gebied van spraak (dysartrie), 

taal (afasie), slikken (dysfagie), gehoor, adem en 

stem. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van 

een beroerte, een neurologische aandoening 

(zoals parkinson, MS of ALS), dementie, een 

spierziekte of een andere lichamelijke 

aandoening. Naast uitstekende vakkennis op 

bovengenoemde gebieden, zijn de logopedisten 

van Groenhuysen bovendien gespecialiseerd in 

het behandelen van ouderen.  U kunt voor 

diverse behandelingen bij ons terecht. 

Logopedie bij parkinson 
Bij klachten die voortkomen uit de ziekte van Parkin-
son, zoals zachter, onduidelijker spreken, speeksel-
verlies en/of slikproblemen, ontvangt u logopedische 
behandeling van één van onze logopedisten die is 
aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. 

Logopedie bij dementie  
De logopedist maakt samen met u en uw gespreks-
partner(s) een persoonlijk communicatieadvies, 
waarbij u strategieën en compensaties toepast en 
gebruik maakt van passende hulpmiddelen.

Logopedie bij slikproblemen
Bij slikproblemen of moeite met kauwen observeert 
de logopedist en geeft advies over veilig slikken. Zij 
werkt met compensatiestrategieën en aangepaste 
voedingsconsistenties. Wanneer mogelijk vindt er 
slikrevalidatie plaats. Indien nodig werkt we samen 
met KNO-arts in het ziekenhuis voor slikonderzoek 
met flexibele scoop of slikvideo. 

PACT en VIO voor partners
PACT (Partners van Afasiepatiënten / dysartriepatiënten 
Conversatie Training) en VIO (Video Interactie bij 
Ouderen) zijn trainingen specifiek voor gesprekpart-
ners van klanten met afasie of dysartrie. Als ge-
sprekspartner krijgt u door de training inzicht in de 
manier waarop u met uw partner communiceert en 
leert u nieuwe, effectievere strategieën toepassen. 

Behandeling na laryngectomie
Bij een aandoening in het keel-, neus-, en halsgebied 
behandelt de logopedist de spraak en de slikfunctie. 
Ook het onderhouden van de prothese behoort tot 
de behandelmogelijkheden.

MIME-therapie
Wanneer u klachten ten gevolge van een aange-
zichtsverlamming ervaart, ondersteunt de logopedist 
met de MIME-therapie. Met deze therapie verminderen 
de restverschijnselen. 

Behandeling bij hyperventilatie 
De logopedist herkent de klachten en kan deze door 
speciale ademhalings- en ontspanningsoefeningen 
verminderen. 

Spraakafzien
Ondanks alle technische hulpmiddelen en gehoor-
verbeterende medische ingrepen, kunnen in het 
dagelijks leven communicatieproblemen blijven 
bestaan. De logopedist geeft u en uw goedhorende 
gesprekspartner communicatieadviezen. Het volgen 
van een behandeling spraakafzien, ook wel liplezen 
genoemd, behoort tot de mogelijkheden. 

Behandelingen
Wanneer voor u mogelijk vindt de behandeling 
plaats in onze behandelpraktijk. Als u echter 
onvoldoende mobiel bent, kan de logopedist u ook 
thuis behandelen. De arts of medisch specialist dient 
dit dan te vermelden op de verwijzing. De totale 
behandelperiode is afhankelijk van uw wensen, 
de aard van uw klachten en het effect van de 
behandeling.  

Vergoeding
Uw basisverzekering bekostigt uw logopedische 
behandeling. De vergoeding van de behandeling is 
afhankelijk van het eigen risico. Als u dit verbruikt 
hebt, vergoedt de verzekering uw  logopedische 
behandeling. 


