Logopedie

Wilt u meer weten
of heeft u vragen?
(072) 575 31 30

servicecentrum@magentazorg.nl
www.magentazorg.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag
Van 8.00 tot 17.00 uur
Postbus 8218, 1802 KE Alkmaar

Behandeling,
begeleiding en advies
bij het ouder worden.

Zorg doen we samen met:

U doet ertoe bij behandelzorg

Als spreken, horen, slikken of
kauwen niet meer vanzelf gaan

Hulp bij het huishouden,
thuiszorg, ambulante

Heeft u problemen met uw spraak, taal, gehoor of stem?

begeleiding en dagbesteding.

Of is kauwen en/of slikken niet meer goed mogelijk?
Dit kan door een ongeluk of een aandoening als beroerte,

Wonen met zorg.

dementie, aangezichtsverlamming, hersentumor, MS of
de ziekte van Parkinson. Logopedie kan u helpen.

Weer beter communiceren
Problemen met communiceren en slikken kunnen u beperken
in uw dagelijks leven. Met gerichte oefeningen, begeleiding
en advies helpen wij stoornissen in de communicatie
of beperkingen bij het eten en drinken te voorkomen,
te beperken of te verhelpen.
Over

Wij kunnen u helpen als

wij nauwe contacten met externe partijen als

u bijvoorbeeld

ziekenhuizen, de Afasievereniging en ParkinsonNet.

Behandelzorg

• voor anderen moeilijk

Daarnaast adviseren wij uw familie en mantelzorgers.

Behandelzorg biedt

verstaanbaar bent

naast logopedie ook
Behandeling bij ziekte van Parkinson

fysiotherapie,

Wij hebben veel ervaring met de behandeling van

oefentherapie,

We begeleiden en adviseren u met:

problemen als gevolg van de ziekte van Parkinson.

ergotherapie, diëtetiek

• communicatietraining gericht op uw taal/

U kunt hiervoor een speciale behandelmethode

en senioren-fitness.

volgen. Tijdens de behandeling leert u luid en laag

Behandeling kan

te spreken. Hierdoor verbeteren uw verstaanbaarheid

plaatsvinden op een van

en de kwaliteit van uw stem.

onze woonzorglocaties,

• niet goed begrijpt wat
anderen zeggen
• niet meer op de juiste
woorden komt
• vaak hoest of zich
verslikt tijdens of na
eten en drinken
• moeite heeft met uw
ademhaling en stem
• door slechthorendheid
moeite heeft een
gesprek te voeren

spraakstoornis, ook samen met een gesprekspartner
• sliktraining en advisering voor het veilig eten
en drinken

maar ook bij u aan huis.

• ademhalings- en ontspanningstraining voor zo
optimaal mogelijke stemgeving
• training ‘spraakafzien’, ook wel ‘liplezen’ genoemd,
bij gehoorproblemen
• begeleiding aanschaf communicatiehulpmiddelen

Kosten?
Logopedie is opgenomen in het basispakket van
uw zorgverzekeraar. U kunt ook zonder verwijzing
terecht. Voor de precieze vergoeding kunt u contact
opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Wat doen wij?

Binnen Behandelzorg werken we intensief samen

Wij brengen uw pro-

met andere disciplines. Er is veel contact met

Waar kunt u ons vinden?

blemen in kaart en stellen

ergotherapie en fysiotherapie, maar ook met de

Wij werken vanuit alle woonzorglocaties van

vervolgens samen met u

huisarts en de diëtist. Zo kunnen we optimale zorg

Magentazorg. Op aanvraag van de huisarts

een behandelplan op.

bieden, waarin u centraal staat. Ook onderhouden

of specialist komen wij bij u thuis.

