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Inleiding 

In deze folder geven we u informatie over de 
afdeling Logopedie in het Groene Hart 
Ziekenhuis. Als u na het lezen van deze folder 
nog vragen heeft, kunt u ons bellen op het 
nummer dat onderaan deze folder staat. 
 
Belangrijk: er is een verschil tussen logopedie 
bij volwassenen en logopedie bij kinderen. 
 
Logopedie bij volwassenen 

Een logopedist houdt zich bezig met stem, 
spraak, taal en slikken. Als uw arts het nodig 
vindt, kan een logopedist bij u onderzoeken 
of er een probleem is in één van de 
genoemde gebieden.  
 
De problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan 
door neurologische aandoeningen zoals een 
beroerte (CVA) of de ziekte van Parkinson. 
Ook door een ongeval of na een operatie 
kunnen stem- of slikproblemen ontstaan. 
 
De logopedisten werken op de afdelingen in 
het GHZ (klinisch) bijvoorbeeld op de afdeling 
neurologie, intensive care, ouderen-
geneeskunde of op een andere verpleeg-
afdeling. Het is ook mogelijk om een 
poliklinische afspraak te maken. Hiervoor 
heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts 
of een specialist van het GHZ. De logopedist 
kan poliklinisch een diagnose stellen en een 
specifieke behandeling geven.   
 
Aandachtsgebieden logopedie bij 

volwassenen  

Logopedisten houden zich bezig met vijf 
aandachtsgebieden: 

� Spraak 
Bij een spraakstoornis (bijvoorbeeld  

dysartrie) werken de spieren die nodig zijn 
voor ademhaling, stem en uitspraak niet 
voldoende. Of ze worden niet goed 
gebruikt.  

� Taal 
Patiënten met hersenbeschadiging kunnen 
te maken krijgen met afasie. De patiënt 
heeft dan moeite met taal. Spreken, 
begrijpen, lezen of schrijven gaat 
moeizaam of is niet mogelijk. 

� Stem 
De stem kan door verschillende oorzaken 
niet goed meer klinken.  
Voorbeelden hiervan zijn verkeerd gebruik 
van de stem, een neurologische 
aandoening of beschadiging van de 
stembanden. De stem kan minder helder 
zijn of hoge en lage tonen kunnen niet 
meer worden gemaakt. Uw stem kan schor 
of hees klinken en vaak wegvallen. 

� Slikken 
Bij een slikstoornis heeft de patiënt moeite 
met eten en drinken. Spieren in en rond de 
mond werken niet goed. Het kan ook zo 
zijn dat  bepaalde reflexen  sterker of 
zwakker aanwezig zijn of dat het gevoel in 
de mond niet goed is.  
Een patiënt kan zich dan gemakkelijk 
verslikken of krijgt niet genoeg voedsel en 
vocht binnen. In samenwerking met de 
KNO-artsen kan dan een speciaal 
onderzoek worden gedaan (FEES 
genaamd:  flexibele endoscopische 
evaluatie van het slikken). Dat vindt dan 
plaats op het ‘slikspreekuur’. 

 
Logopedie bij kinderen 

Bij een aantal problemen bij kinderen werken 
diverse disciplines nauw samen 
(multidisciplinair). Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 



het Spraak/Taal Spreekuur en de Groei en 
Ontwikkelingspoli (zie verderop in deze 
folder). Logopedie is daarbij dan één van de 
disciplines. 
 
Op de kinderafdeling geeft de logopedist 
begeleiding en advies bij baby’s en jonge 
kinderen met eet- en drinkproblemen. Vaak 
zijn de problemen een gevolg van 
vroeggeboorte, problemen in het 
mondgebied, langdurige sondevoeding of 
lichamelijke aandoeningen. 
Het is ook mogelijk om een poliklinische 
afspraak te maken. Hiervoor heeft u een 
verwijzing nodig vaneen specialist van het 
GHZ.  
 
Aandachtsgebieden logopedie bij kinderen 

� Spraak/Taal Spreekuur (STS)  
Het STS is een multidisciplinair spreekuur 
waar kinderen worden onderzocht 
waarvan de spraak- of taalontwikkeling 
niet goed verloopt. De betrokken 
disciplines zijn: KNO, Kindergeneeskunde, 
Logopedie en Medische Psychologie. 

� Groei en Ontwikkelingspoli (GO-poli) 
In het Groene Hart Ziekenhuis bestaat de 
GO-poli. Daar worden (veel) te vroeg 
en/of te klein voor de zwangerschapsduur 
geboren kinderen (prematuur/dysmatuur) 
multidisciplinair gevolgd in hun 
ontwikkeling. Dit is een samen-
werkingsverband tussen 
Kindergeneeskunde in het GHZ en de 
jeugd gezondheidszorg (JGZ) en kan 
worden gezien als een gespecialiseerd 
consultatiebureau. Kinderen worden 
volgens een vast schema gezien door de 
kinderarts, consultatiebureau-arts, 
fysiotherapeut en logopedist. De 
logopedist is betrokken bij het 
onderzoeken en begeleiden van de 
ontwikkeling van deze kinderen.   

Daarnaast kunnen kinderen met eet- en 
drinkproblemen en/of andere problemen op 
het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en 
slikken bij de logopedisten van het GHZ 
terecht. 
 
 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op www.ghz.nl. Ook kunt u bellen 
naar het algemene informatienummer (0182) 
50 50 50.  
 

Heeft u nog vragen? 

In deze folder wordt informatie gegeven over 
de afdeling Logopedie in het Groene Hart 
Ziekenhuis. Er zijn ook informatiefolders 
beschikbaar over specifieke (logopedie) 
onderwerpen. Vraag ernaar bij uw 
logopedist. 
U kunt telefonisch contact opnemen met de 
afdeling Logopedie. 
Voor vragen over kinderen:  
(0182) 50 53 58 (van maandag tot 
donderdag van 9.00 – 15.00 uur) 
Voor vragen over volwassenen:  
(0182) 50 53 57 of 50 53 12 (van maandag tot 
vrijdag van 8.30 – 13.00 uur). 
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