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Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer 
informatie over de werking van 
de dienst logopedie en tracht op 
een aantal veel gestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en/of de verpleegkundigen 
zijn steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1.  Wat is logopedie? 3
1.1  Welke stoornissen behandelt een 

logopediste?
1.2  Waarom is logopedie nodig?
1.3  Dysfagie
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01 WAT IS 
LOGOPEDIE?

De logopedist houdt zich bezig 
met de preventie, het onderzoek 
en de behandeling van stoornis-
sen en beperkingen op gebied van
• spraak,
• taal,
• communicatie,
• stem,
• slikken.

1.1 Welke stoornissen be-
handelt een logopediste?
• Dysfagie (slikstoornis).
• Dysartrie (spraakstoornis).
• Orale en verbale apraxie.
• Afasie (taalstoornis na hersen-

letsel).
• Stemstoornissen (heesheid, 

…).

1.2 Waarom is logopedie 
nodig?
Meer dan ooit leven we in een 
communicatiemaatschappij.  
Goede communicatieve vaardig-
heden en een normale taalont-
wikkeling zijn belangrijk voor de 
informatie-overdracht van kennis, 
gevoelens en informatie. Dankzij 
communicatie is het mogelijk met 
anderen samen te leven. Commu-
nicatie– en taalstoornissen heb-

ben een negatieve invloed op ons 
sociaal en emotioneel leven. Log-
opedie richt zich op de hulpverle-
ning bij communicatiestoornissen 
en vervult daarom een duidelijke 
maatschappelijke rol.

Werkwijze
Wanneer een patiënt problemen 
heeft met communiceren of slik-
ken, wordt door de verpleging of 
arts, de dienst Logopedie inge-
schakeld. Dan wordt er een diag-
nose gesteld, zo nodig gevolgd 
door therapie.

De behandelingen kunnen door-
gaan op de kamer of in het 
logopedielokaal. Logopedische 
therapie is altijd aangepast aan 
de specifieke noden van iedere 
individuele patiënt.

1.3 Dysfagie
Een vaak voorkomend probleem 
is een patiënt die moeite heeft 
met de inname van drank of 
voedsel. Dit kan te wijten zijn aan 
vertraagde slikfuncties (neurolo-
gisch of functioneel) of organische 
stoornissen. In deze gevallen 
wordt er een sliktest afgenomen 
door de logopediste en eventueel 
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gestart met sliktherapie. Dit houdt 
in dat er voedingsaanpassingen en 
houdingsaanpassingen gebeuren 
zodat de patiënt opnieuw in staat 
is om op een veilige manier te 
eten of te drinken. Verder worden 
er ook sliktips gegeven en indien 
mogelijk oefeningen gegeven 
voor het beveiligen van de lucht-
weg. Op deze manier voorkomen 
we ondervoeding, uitdroging en 
verminderen we het risico op een 
longontsteking.

Binnen spraaktherapie worden 
mond-motorische en articula-
tie-oefeningen aangeboden die de 
beweeglijkheid van de articulato-
ren verhogen en de verstaanbaar-
heid vergroten.

Binnen taaltherapie worden 
enerzijds taalbegripsoefeningen 
en anderzijds taalproductie-oe-
feningen aangeboden. Hierbij 
vormen concrete voorwerpen en 
situaties, fotomateriaal, een com-
municatieboek, geschreven taal, 
… belangrijke hulpmaterialen.
Binnen de stemtherapie wordt 
gewerkt aan het aanleren van 
correcte ademtechnieken en 
stemtechnieken. Ontspannings-

oefeningen vormen eveneens een 
belangrijk facet binnen de behan-
deling.

Dienst Logopedie 
Edith Scholberg, T 089 50 55 72
Ann Drijkoningen, T 089 50 55 71
 
Enkele praktische tips:
• Een persoon met slikproble-

men moet steeds goed rechtop 
zitten! (90°).

• Geef een persoon met slikpro-
blemen niets te eten of drinken 
zonder toestemming van de 
logopedist of het verplegend 
personeel.

• Gebruik eenvoudige maar geen 
kinderlijke taal.

• Laat zaken aanwijzen of uit-
beelden.

• Herhaal wat u denkt te hebben 
verstaan.

• Maak oogcontact.
• Voer een gesprek in een rusti-

ge omgeving.
• Ga niet roepen of harder pra-

ten.
• Praat over concrete zaken.
• Neem tijd voor een gesprek.
• Spreek langzaam en duidelijk 

op een natuurlijke manier.
• Spreek in korte zinnen.
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

BR0990


