Wat is Logopedie?
Algemene informatie over logopedie

Wat is logopedie?
Logopedie betekent letterlijk; “opvoeden, leren om het gesproken woord te beheersen”. Logopedie is
zorg, die nodig is als er problemen zijn op het gebied van: de stem, de spraak, de taal, het gehoor,
afwijkende mondgewoonten en het kauwen en slikken.
Logopedie is gespecialiseerde (gezondheid)zorg of paramedische zorg.
De logopedische behandeling heeft tot doel stoornissen in de menselijke communicatie of bij het
kauwen en slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

Wanneer is logopedie nodig?
Geen enkele klacht is gelijk. Per cliënt kan een klacht anders ervaren worden. Om logopedie in te zetten,
wordt dus eerst gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last heeft de cliënt er zelf van. Ook de
omgeving van de cliënt wordt nauw betrokken bij de behandeling. Dat kan bij stemproblemen anders
zijn dan bijvoorbeeld bij taal of spraakproblemen.
De logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met
de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de spraak en taal, die verloopt niet bij ieder
kind even snel. Logopedische hulp is soms ook nodig voor pasgeboren baby’s die moeten leren slikken.
We spreken dan van pre-verbale logopedie. (zie folder pre-verbale logopedie) Ook aanleg kan een rol
spelen, zoals bij stotteren of lees –en spellingproblemen. Klachten op ander gebied, zoals
gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het
leren op school en de sociale ontwikkeling. Omdat wij breder kijken naar de problematiek rondom
kinderen, bijvoorbeeld bij de verwerking van sensorische informatie, kan behandeling hiervan een
onderdeel zijn van de logopedische behandeling, ter ondersteuning van de communicatie en/of kauwen slikproblemen. Bij bepaalde (chronische) ziekten, zoals astma of de ziekte van Parkinson, is logopedie
een onderdeel van de totale behandeling.

Wat behandelt een logopedist?
Stem (adem):
•
•
•

Astma, COPD
Hyperventilatie
Stemklachten, zoals heesheid, problemen met de luidheid of problemen met de zangstem

Spraak
•
•
•
•

Aangezichtsverlamming
Afwijkende mondgewoonten
Articulatieproblemen
Broddelen

Wat behandelt een logopedist? (vervolg)
Spraak (vervolg)
•
•
•
•
Taal
•
•
•
•

Nasaliteit
Neurologische spraakstoornissen (dysartrie, ziekte van Parkinson)
Stotteren
Vertraagde
Uw
kind kanspraakontwikkeling
bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding

gaan afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode
afhankelijk is van sondevoeding.
Taalontwikkelingsproblemen
De
logopedist kan ook een rol spelen bij het afbouwen van de sondevoeding.
We
spreken hier over baby’s en veelal jonge kinderen. Toch komt het soms ook voor
Dyslexie
dat
oudere kinderen begeleiding
krijgen
van een preverbale
in verband
Communicatiestoornissen
door een
verstandelijke
beperking,logopedist
bij selectief
mutisme,met
bij autisme
eeten
drinkproblemen.
of bij dementie.
Neurologische taalstoornissen (afasie)

GehoorOnderzoek en behandeling
Aangeboren
doofheid
Voordat
een slechthorendheid
behandeling start,ofspreekt
de logopedist uitvoerig met u als ouder(s)/
Auditieve
verwerkingsproblemen
verzorger(s) over het probleem en de hulpvraag. Vervolgens wordt gekeken naar de
Revalidatie na
spierkracht
en CI
het(cochleair
gevoel inimplantaat)
en rond de mond van uw kind. Daarna zal de logopedist het
Verworven
slechthorendheid
of plots
eten
en drinken
observeren. Op
basis doof
van de verkregen informatie wordt samen met u
beslist of behandeling gestart wordt en zo ja, in welke vorm.
Kauwen en slikken:
•
•
•
•

•
•

Eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
Slikstoornissen bij volwassenen

Niet elke logopedist behandelt alle deelgebieden. Sommige logopedisten hebben zich gespecialiseerd
in een of meer deelgebieden.
Meer informatie per stoornis kunt u vinden op www.logopedie.nl

Wordt logopedie vergoed?
Voor kinderen wordt de logopedie vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen gaat de
logopedische zorg vaak eerst af van het eigen risico. Controleer dit in de polis van uw zorgverzekeraar.
Bron: NVLF Nederlandse vereniging van Logopedie en foniatrie.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Chantal Barten, praktijkeigenaar van
LogoComm. 06-10716955 of via info@logocomm.nl

Logopedisten:

Ilse Olivier
Nicoline Sijpheer
Constance Willemen
Sanne Burggraaf
Chantal Barten
Praktijkadressen:

Correspondentieadres:

Wilhelminalaan 1, 1623 MA Hoorn

Kerkeland 42,

Scheerder 2, 1625 VA Hoorn

1602 LH Enkhuizen

Eikstraat 36, 1623 LT Hoorn

Telefoon: 06-10716955
Email: info@logocomm.nl
Website: www.logocomm.nl

