Kwaliteit
Alle logopedisten van Zorgboog in
Balans zijn door opleiding en ervaring
gespecialiseerd in het behandelen van
mensen met neurologische aandoeningen. Daarnaast zijn ze geschoold in
behandeling van slikstoornissen en in
de specifieke behandeling voor mensen
met Parkinson. Zorgboog in Balans is
aangesloten bij netwerken zoals ParkinsonNet, MS netwerk en dementienetwerk Quartz. Alle logopedisten zijn
geregistreerd in het Kwaliteitsregister
Paramedici.
Verwijzing en vergoeding
U heeft een verwijzing nodig van uw
huisarts of specialist, voordat u een
afspraak met de logopedist maakt.

Logopedie Zorgboog in Balans

Op www.zorgbooginbalans.nl kunt u
vinden of logopedie is opgenomen in
het basispakket van de zorgverzekering.
Daar staan ook onze actuele tarieven.
Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw
ziektekostenverzekering om te zien wat
u vergoed krijgt.

Grip op communicatie

Meer informatie of een afspraak
maken?
Voor meer informatie over logopedie
van Zorgboog in Balans of voor het
maken van een afspraak, kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer
0492 - 34 84 44. Wij helpen u graag
verder!
Hoe kunt u ons bereiken?
Bel 0492 - 34 84 44, stuur een mail
aan info@zorgbooginbalans.nl of kijk
op www.zorgbooginbalans.nl.
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Indien het voor u niet mogelijk is één
van de locaties te bezoeken, kan behandeling bij u thuis plaatsvinden.

Logopedie Zorgboog in Balans
Grip op communicatie
Praten, eten, lezen, schrijven, horen en begrijpen. We doen het zonder erbij
na te denken. Totdat het door een ziekte, aandoening of gewoon door ouderdom niet meer vanzelf gaat. Een logopedist kan u dan helpen.
Logopedie van Zorgboog in Balans is
er voor iedereen die problemen heeft
op het gebied van stem, spraak, taal,
gehoor, kauwen en/of slikken.
Zo werkt een logopedist van
Zorgboog in Balans
Tijdens het eerste bezoek zal de logopedist door middel van een gesprek en
eventueel aanvullend onderzoek een
zo duidelijk mogelijk beeld proberen
te krijgen van de aard en omvang van
uw stoornis(sen). Bij voorkeur betrekt
de logopedist uw eventuele partner of
mantelzorger bij dit gesprek.
Afhankelijk van uw probleem stelt de
logopedist een behandelplan op. Indien
nodig kan de behandeling gecombineerd worden met fysiotherapie, ergotherapie, psychologie en/of diëtiek
van Zorgboog in Balans. Zo nodig is er
afstemming met uw arts. De logopedist adviseert u hoe u het beste kunt
omgaan met uw beperking. Uw partner of mantelzorger krijgt advies hoe u
daarbij te ondersteunen.

Stemproblemen
Klinkt uw stem hees? Of kunt u zich
moeilijk verstaanbaar maken, omdat
uw stem zo zacht is? De logopedist
voert een stemonderzoek uit en leert u
technieken aan om uw stem weer goed
te laten klinken. Daarnaast krijgt u van
de logopedist tips over hoe u het beste
met uw stem kan omgaan.
Spraakproblemen
Heeft u moeite om bepaalde klanken
duidelijk uit te spreken? Werken uw
lippen en uw tong niet goed mee? De
logopedist zal door middel van oefeningen en het aanleren van bepaalde
technieken uw spraak verbeteren.
Taalproblemen
Kunt u soms niet op een woord komen?
Begrijpt u niet altijd wat er gezegd
wordt in gesprekken?
Afasie is een taalstoornis ten gevolge
van een hersenletsel. Het kan dan zijn
dat u moeite heeft met uzelf uiten,
een ander begrijpen, lezen of schrij-

ven. De logopedist onderzoekt de taalproblemen en stelt een behandelplan
op, waarbij zij rekening houdt met uw
mogelijkheden.
Communicatiehulpmiddelen
Wanneer het spreken toch moeilijk blijft
of verslechtert, zal de logopedist nagaan
of een hulpmiddel u kan helpen. Dit kan
bijvoorbeeld een toetsenbord zijn met
spraakuitvoer of een apparaat of boek
waarin met afbeeldingen gewerkt wordt.
Gehoorproblemen
Hoort u minder goed? Dit kan uw communicatieve mogelijkheden beperken en de
betrokkenheid bij de omgeving verminderen. Bij gehoorproblemen adviseert
de logopedist u en uw omgeving
hoe hiermee om te gaan.
Slikstoornissen
Hoest u bij het eten of drinken? Heeft u moeite met
kauwen of wegslikken?
Door ouderdom, ziekten
of beschadiging van
het zenuwstelsel of
door medicijngebruik
kunnen kauw- of slikproblemen ontstaan.
De logopedist adviseert
u over mogelijke aanpassingen om het slikken
van eten en drinken zo vei-

lig mogelijk te laten verlopen. Ook is het
mogelijk dat de logopedist uw nieuwe
sliktechnieken aanleert.
In de buurt of bij u thuis
De logopedisten van Zorgboog In Balans
zijn werkzaam op verschillende locaties
in diverse gemeentes binnen de regio
Zuidoost-Brabant. Wilt u weten welke
locatie het dichtst bij u in de buurt is?
Bel dan 0492 - 34 84 44 of kijk op
www.zorgbooginbalans.nl.

