Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Het
wordt volledig vergoed, zolang er een medische indicatie
is. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen
risico voor gemaakte medische kosten. Hieronder kunnen
logopedische kosten vallen. De hoogte van het eigen risico
kunt u terugvinden in de polis van uw zorgverzekeraar. De
logopediepraktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Hoofdvestiging
Logopediepraktijk Hazerswoude-Dorp

Gezondheidscentrum Lindehof
Esther ’t Jong, logopedist
Lindehof 27
2391 DK Hazerswoude-Dorp
T 0172 – 53 22 41
M 06 – 20 94 48 75
E info@logopediehazerswoude.nl
W www.logopediehazerswoude.nl

Tweede vestiging
Verwijsbrief
Logopediepraktijk Benthuizen

Er is een verwijsbrief nodig voor de vergoeding door de
zorgverzekeraar. Deze verwijsbrief kunt u aanvragen bij uw
huisarts of specialist.

Esther ’t Jong, logopedist
Koningin Julianastraat 16 B
2731 EG Benthuizen
T 0172 – 53 22 41
M 06 – 20 94 48 75
E info@logopediebenthuizen.nl
W www.logopediebenthuizen.nl

Logopedie voor
volwassenen
en ouderen

Een logopedist biedt zorg aan mensen met
een stoornis op het gebied van de persoonlijke
communicatie. Denk hierbij aan problemen op
het gebied van taal, spraak, stem en gehoor. Ook
slikproblemen vallen onder de deskundigheid
van een logopedist. Veel mensen denken dat
een logopedist alleen met kinderen werkt. Dit
is echter een misverstand. Ook volwassenen
en ouderen kunnen een beroep doen op een
logopedist.

Taalproblemen (afasie)
•
•
•

Uitleg: problemen met het begrijpen van gesproken taal,
het spreken, het lezen en/of het schrijven
Mogelijke oorzaken: beroerte (CVA), hersentumor,
hersenbeschadiging door een ongeval
Voorbeelden van kenmerken: woordvindingsproblemen,
gesproken taal niet begrijpen

Wat kan een logopedist betekenen?

Het uitgangspunt is de hulpvraag. Wat wilt u bereiken bij de
logopedie? De hulpvraag vormt namelijk het uitgangspunt
voor het logopedisch onderzoek en de behandeling.
Samen bekijken we welke beperkingen er zijn en wat
de logopedist voor u kan betekenen. In de ene situatie is
volledig herstel mogelijk en in de andere situaties streven
we naar het minimaliseren van de beperkingen.

Met welke problemen kunnen volwassenen
en ouderen bij een logopedist terecht?
Stemproblemen

Gehoorproblemen

•
•

•
•

•

Uitleg: verandering of verslechtering van de stem
Mogelijke oorzaken: stembandknobbels, het verkeerd
gebruiken van de stem
Voorbeelden van kernmerken: schorheid, heesheid

•

Uitleg: verandering of verslechtering van het gehoor
Mogelijke oorzaken: ouderdom, gehoorverlies door
harde geluiden
Voorbeelden van kenmerken: de ander niet kunnen
verstaan, onduidelijk spreken

Spraakproblemen

Slikproblemen

•
•

•
•

•

Uitleg: moeilijk kunnen articuleren
Mogelijke oorzaken: beroerte (CVA), hersentumor,
ziekten zoals MS en Parkinson
Voorbeelden van kenmerken: onduidelijk of
onverstaanbaar spreken, monotoon spreken

•

Uitleg: problemen met het slikken van eten en/of drinken
Mogelijke oorzaken: beroerte (CVA), hersenbeschadiging
door een ongeval, ziekten zoals ALS
Voorbeelden van kenmerken: verslikken, vertraagd
eettempo, speekselverlies

