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Logopedie 

Bij moeite met spreken, 

begrijpen, lezen, schrijven 

en slikken

LOGOPEDIE

Meer informatie
Kijk op www.careyn.nl/diensten/logopedie

Hoe komt u in contact met de logopedist? 
Neem contact op met uw huisarts of specialist voor een verwijzing voor 
logopedie. Vervolgens kunt u ons benaderen. Ook als u meer wilt weten 
over logopedie staan wij u graag te woord. U vindt de logopedisten in onze 
zorgcentra:

Op aanvraag thuis 
De logopediebehandeling vindt in principe plaats in het zorgcentrum van  
Careyn bij u in de buurt. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan kan de logopedist 
ook bij u thuis komen. Hiervoor hebt u wel een medische verklaring op de 
verwijsbrief van huisarts of specialist nodig. 

Careyn Maria-Oord 
Herenweg 69 
3645 DH Vinkeveen 
T 0297 -219 319

Careyn Snavelenburg 
Snavelenburg 1 
3603 GN Maarssen 
T 0346 -584 584

Careyn Weddesteyn 
Utrechtseweg 50
3445 AS Woerden 
tel 0348 573911 

 

www.careyn.nl
Direct zorg aanvragen: 088-1239988 



LOGOPEDIE 

Hebt u moeite met slikken en/of spreken? 
Bijvoorbeeld doordat u een neurologische aandoening 
hebt, zoals een beroerte (ook wel CVA genoemd),  
de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), 
Amyotrofisch Lateraal Sclerose (ALS) of Myasthenia 
Gravis of als gevolg van kanker. Dan kan logopedie 
uitkomst bieden. De logopedisten van Careyn hebben 
kennis en ervaring op het gebied van stem-, spraak-, 
taal-, kauw- en slikproblemen door neurologische en 
oncologische aandoeningen. 

Waarvoor kunt u de logopedist inschakelen? 
Als u moeite hebt met:
• Kauwen en slikken: het eten gaat erg langzaam, u krijgt het eten niet fijn 

of u verslikt zich vaak. Eén van beide mondhoeken hangt, waardoor er 
eten of speeksel uit de mond loopt.

• Duidelijk verstaanbaar spreken: de spieren van uw gezicht, zoals lippen en 
tong, zijn te stijf of te slap. Hierdoor gaat het spreken moeizaam.

• Luid genoeg spreken: uw stem klinkt erg zacht, terwijl dat vroeger nooit 
zo was.

• Een heldere stem produceren: uw stem klinkt schor of hees.
• De spreekademing: u spreekt te snel of zonder pauzes en kunt te weinig 

woorden na een ademhaling uitspreken of ademt hoorbaar in op onlogische 
momenten.

• De juiste woorden vinden: U kunt soms moeilijk op woorden komen.
• U weet het woord wel, maar kunt het niet zeggen.
• Begrijpen wat iemand tegen u zegt: u hoort wel goed wat er tegen u wordt 

gezegd, maar u begrijpt het niet of niet helemaal.

• Begrijpend lezen: u begrijpt niet goed wat u net hebt gelezen of vindt de 
ondertiteling op tv veel te snel gaan.

• De juiste woorden en zinnen op papier krijgen: het schrijven zelf lukt nog 
wel (motorisch gezien), maar u krijgt de juiste letters niet op papier.

Wat kan de logopedist voor u betekenen? 
De logopedisten van Careyn richten zich op problemen die zich kunnen 
voordoen bij het communiceren (afasie of dysartrie), kauwen en slikken.  
We hebben kennis en ervaring in het onderzoeken en behandelen van 
ouderen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we hierbij een beroep doen op 
bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut van Careyn. 

Wat doet de logopedist precies?
• We onderzoeken uitgebreid wat u wel en wat u niet kunt.
• Samen met u oefenen we om de problemen te verhelpen of te 

verminderen.
• We zoeken naar alternatieven als het voor u niet meer mogelijk is op 

normale wijze te communiceren, eten of drinken. Zo nodig geven we 
advies en instructie aan de mensen in uw omgeving.

Wordt logopedie vergoed? 
Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen van de logopedist vanuit 
de basisverzekering. Houdt u er wel rekening mee, dat er een verrekening 
plaatsvindt met uw eigen risico. Voor logopedische behandeling heeft u een 
verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.


