Logopedie
U kunt bij de logopedist van Ananz terecht met vragen, voor onderzoek en
behandelingen op het gebied van communicatie en slikstoornissen. U kunt terecht bij
de logopedist als u last heeft van:
een stemprobleem;
een spraakprobleem;
een taalprobleem;
een kauw- of slikprobleem.
Deze klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan als u een beroerte heeft gehad of als u de
ziekte van Parkinson of dementie heeft. Maar ook ouderdom kan de oorzaak zijn van
een stoornis.
Als u een vraag heeft, kunt u een afspraak maken bij de logopedist van Ananz. Wij
plannen dan een kennismakingsgesprek met u in. Tijdens dit kennismakingsgesprek
brengen wij uw klachten in kaart. Als dat nodig is, doen wij verder onderzoek om te
kijken wat er met u aan de hand is.

Wat houdt logopedie in?
Als bekend is welke stoornis u heeft, maken wij een behandelplan voor u. Daarin
beschrijven wij welke therapie u nodig heeft. Daarna start uw therapie. De therapie is
gericht op het herstellen van uw probleem. Kunt u niet meer volledig herstellen? Dan
leren wij u omgaan met uw beperkingen in de dagelijkse communicatie. Soms
gebruiken wij hiervoor een ondersteunend communicatiehulpmiddel, bijvoorbeeld een
spraakcomputer. Als dat nodig is, bieden wij ook begeleiding aan uw omgeving of uw
mantelzorger.
Ook als u moeite heeft met kauwen en slikken kunt u bij ons terecht. Als u bij ons
komt, onderzoeken wij uw klachten. Vervolgens bekijken wij welke behandeling of
techniek u helpt om het verslikken te voorkomen. Soms is het nodig om uw
voedingspatroon aan te passen. Wij kunnen u daarin adviseren en begeleiden. Bent u
niet in staat om naar ons toe te komen? Dan komen wij bij u thuis voor logopedie.

Logopedie bij Ananz

De logopedisten van Ananz zijn onderdeel van het Geriatrisch Expertise Centrum
(GEC). Het GEC bestaat uit een team van specialisten ouderengeneeskunde en
behandelaren. Samen adviseren wij kwetsbare ouderen die specialistische zorg nodig
hebben. Door onze samenwerking zijn wij altijd op de hoogte van behandelingen van
andere zorgprofessionals.De logopedist stemt uw behandeling altijd af met het
zorgplan van een andere professional. Tijdens de behandeling evalueren wij uw
behandelplan regelmatig met de andere professionals.
Wilt u een afspraak maken bij de logopedist van Ananz? Dan heeft u een verwijzing
nodig van uw huisarts of uw specialist in het ziekenhuis. Uw zorgverzekeraar vergoedt
logopedie vanuit de basisverzekering. Wel verbruikt u uw eigen risico als u therapie
volgt bij de logopedist.
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