
“Ik heb Parkinson 
en veel last van 

speekselvloed. Dankzij 
de logopedist kan ik hier 
nu beter mee omgaan.”

“Ik heb afasie. Door 
logopedie kan ik 
beter uit mijn 

woorden komen.”

“Ik verslikte me 
vaak. Dankzij 

begeleiding van de 
logopedist kan ik 

dit nu voorkomen.”

“Ik heb COPD. Spreken 
kost me veel energie. 
De logopedist leerde 

me te letten op mijn 
ademverdeling. Nu kan 

ik beter meedoen in 
gesprekken.”

logopedie



Logopedie van Proteion Thuis
Logopedie van Proteion Thuis vindt 
plaats vanuit het Behandelcentrum. 
De logopedisten werken samen met 
andere disciplines:  fysiotherapie, 
ergotherapie, diëtetiek, maatschappelijk 
werk, praktijkverpleegkunde, psychologie 
en ouderengeneeskunde. Wij zijn 
gespecialiseerd in het aanbieden van 
behandelprogramma’s voor ouderen en 
chronisch zieken, zowel in de zorgcentra als 
voor mensen thuis. De samenwerking tussen 
de verschillende disciplines maakt een 
optimale aanpak op maat mogelijk. 

Voor meer informatie en behandellocaties 
kunt u contact opnemen met de logopedist 
van Proteion Thuis:
Proteion Thuis Behandelcentrum
Afdeling logopedie
Postbus 4080
6080 AB Haelen

T (0475) 587 438
E logopediebc@proteion.nl
www.proteion.nl
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Wanneer de communicatie 
en/of eten en drinken een 
probleem is...
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De logopedist onderzoekt, behandelt 

en begeleidt mensen die problemen 

hebben met communicatie en /of eten 

of drinken.

Wat doet de 
logopedist

De logopedist start met een intakege-
sprek waarin uw klachten en vragen 
worden besproken. Er wordt onder-
zoek gedaan en samen met u wordt 
een behandelplan opgesteld. De 
logopedist kan zo nodig ook mensen 
in uw omgeving instrueren, zoals uw 
partner of familie.
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De logopedist is deskundig op het ge-
bied van de communicatie in de breed-
ste zin van het woord. De logopedist 
onderzoekt en behandelt problemen 
omtrent communicatie die worden 
veroorzaakt door taal-, spraak-, stem- 
adem- en/of gehoorproblemen. Denk 
bijvoorbeeld aan moeite hebben met 
het begrijpen of produceren van taal of 
verminderde verstaanbaarheid.

Ook bij problemen rondom het eten en 
drinken wordt de logopedist ingescha-
keld. De logopedist kan hulp bieden 
bij verslikken in eten of drinken of bij 
moeite met kauwen. 

Voor wie
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Logopedie is bedoeld voor ie-

dereen die in het dagelijks leven 

problemen ondervindt met com-

municeren en eten en drinken. 

Denk aan moeilijkheden met spre-

ken bij de Ziekte van Parkinson, 

ademhalingsproblemen bij COPD 

of slikproblemen na een beroerte. 



Aanvragen logopedie

Waar
Voor behandeling door de logopedist 
kunt u terecht bij een  van de locaties 
van Proteion Thuis. Indien nodig komt 
de logopedist ook bij u thuis.

Kosten
Raadpleeg voor informatie over 
vergoeding van de behandeling de 
polisvoorwaarden van uw ziektekos-
tenverzekering.

Logopedie wordt aangevraagd door 

middel van een schriftelijke verwij-

zing van de huisarts of specialist. 


