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Logopedie

U kunt bij ons terecht voor:
• Fysiotherapie

• Dry Needling

• Manuele therapie

• Medical Taping

• Bekkenfysiotherapie

• Psycho-somatische fysiotherapie

• Sportfysiotherapie

• Mobilisatie therapie Marsman

• Orofaciale fysiotherapie

• Acupunctuur

• Bedrijfsfysiotherapie

• Oefentherapie Mensendieck

• Arbeidsfysiotherapie

• Logopedie

• Oedeemtherapie

• Bewegen in kleine groepen
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Wat is logopedie?
Wanneer u, of uw kind problemen heeft op het gebied van de taal, spraak, stem,
gehoor of het eten of drinken staan wij voor u klaar om u te helpen.

Wat doet een logopedist?
De logopedist geeft behandeling na grondig onderzoek. Het doel van de behandeling
is de problemen in de communicatie te voorkomen of te verhelpen. Natuurlijk geeft
een logopedist hierover ook adviezen en informatie. De logopedist werkt samen met
veel deskundigen, zoals huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, psycholoog of
leerkracht.

Welke stoornissen behandelt een logopedist?
Logopedisten richten zich op de volgende gebieden:
• Taal
• Spraak
• Stem
• Eten en drinken (bij jonge kinderen)
• Gehoor

Taalstoornissen
•	Taalontwikkelingsstoornissen: Bij sommige kinderen is de taalontwikkeling
vertraagd of afwijkend. Dit betreft niet alleen de ontwikkeling van de taalvorm,
maar ook de woordenschat en het taalgebruik.
•	Lees-, schrijfstoornissen Dit betreft kinderen met problemen in het omzetten van
de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van
schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt vaak moeilijk.
•	Afasie: Iemand met afasie verliest door een niet- aangeboren hersenletsel
(hersenbloeding) het vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken.

Spraakstoornissen
•	Articulatiestoornissen: Het betreft hier stoornissen waarbij spraakklanken niet of
verkeerd uitgesproken worden. Het kan dus zowel om een weglating, vervanging
of vervorming van klanken gaan. Denk hierbij ook aan lispelen of slissen.
•	Afwijkend mondgedrag: Hier gaat het om verkeerde mondgewoonten door
bijvoorbeeld door gebitsafwijkingen. De logopedist werkt hier samen met de
tandarts of orthodontist.
•	Motorische spraakstoornissen: Hierbij is iemand moeilijk verstaanbaar door een
probleem in de spieren van de mond
•	Stotteren: Stotteren kan zich uiten in het herhalen van klanken of woorddelen, het
aanhouden van klanken of het blokkeren bij het op gang komen van het spreken.

Stemstoonissen
Bij een stoornis van de stem is er een afwijkende klank van de stem aanwezig.
Stemproblemen kunnen zich op verschillende manieren voordoen. Enkele
voorbeelden zijn hees- en schorheid, een te hoge of te lage stem, resonantieproblemen, een branderig gevoel, hoesten, kuchen of keelschrapen.

Eten en drinken (bij jonge kinderen)
In de loop van het eerste levensjaar leert uw kind allerlei verschillende soorten voedsel
te eten en te drinken. Dit hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Wij zijn gecertificeerd en
geregistreerd als preverbaal logopedist en kunnen u helpen wanneer uw baby of jong
kind moeite heeft met bijvoorbeeld het drinken uit de borst, het drinken uit de fles,
eten van de lepel, kauwen, slikken, het drinken uit een beker of kwijlen.

Gehoorstoornissen
Als iemand niet goed hoort, kan het spreken en communiceren moeilijk zijn.
De logopedist wordt dan ingeschakeld bij gehooronderzoek, revalidatie na het
aanpassen van een hoortoestel, trainen van het liplezen, enz.

Verwijzing en vergoeding
Logopedie valt binnen het basispakket van uw verzekering. U heeft over het
algemeen wel een verwijzing nodig van een huisarts (of specialist).
Indien u een natura verzekering heeft afgesloten, verloopt de vergoeding direct via uw
ziektekostenverzekeraar. In het geval van een restitutieverzekering ontvangt u zelf de
factuur. U kunt deze later zelf indienen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Wilt u meer weten?
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de balie van De Nieuwe Dam. Met vragen
kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de logopedisten van De Nieuwe Dam:
Mariken Rozemeijer en Shurlina Senior, telefoonnummer 010 789 16 00.
(lid Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie)
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Bus: Lijn 51

Tram: Lijn 21 en 23, Van Harenlaan

Metro: Calandlijn, Station Parkweg

Trein: Station Schiedam-Nieuwland

