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Attent Zorg en Behandeling 
                                       Logopedie 

Informatie 

Wilt u zorg aanvragen, hebt u vragen over onze zorgverlening, wilt u 

weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten 

of wilt u weten wat Attent Zorg en Behandeling nog meer voor u kan 

betekenen? Bezoekt u dan onze website 

www.attentzorgenbehandeling.nl of neem contact op met het 

Attentiepunt 0800  28 83 689. 

 

 

Contact 

Regina Pacis    Intermezzo 

Velperweg 158    Harderwijkerweg 1 

6824 MD Arnhem   6952 AA Dieren 

Secretariaat Behandeling   Secretariaat Behandeling 

026 38 48 420    088 99 01 800 

 

 



 

 

 

 

Wat doet de logopedist? 

De logopedist is een deskundige op het gebied van taal-, spraak- en 

gehoorstoornissen en op het gebied van eet- en drinkproblemen. Hij/zij 

onderzoekt,  behandelt en adviseert. De logopedist heeft een ruime 

ervaring in het behandelen van ouderen en veel voorkomende 

ziektebeelden bij deze groep. Waar nodig vindt de behandeling 

multidisciplinair plaatst. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan complexe eet- 

en drinkproblemen, waarbij wordt afgestemd met onder andere de 

diëtist en ergotherapeut. 

 

De hulp van een logopedist kan onder andere worden ingeschakeld bij: 

 Moeizaam slikken, verslikken of kauwproblemen na een CVA of bij 

andere neurologische aandoeningen. 

 Taalproblemen en/of spraakproblemen na een CVA of NAH (Niet 

Aangeboren Hersenletsel). 

 Communicatieproblemen bij dementie. 

 Zacht spreken bij de ziekte van Parkinson. 

 

Als u zich in bovenstaande herkent, of u ervaart andere  

problemen, kan een logopedist u wellicht helpen of adviseren. 

 

 

 

Hoe werkt de logopedist? 

De logopedist werkt meestal op verwijzing van een (huis)arts. In een 

eerste gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de klachten om zo uw 

hulpvraag helder te krijgen. Daarna zal onderzoek plaatsvinden. Op 
basis van dit onderzoek en in samenspraak met u stellen we een 

behandelplan op en/of geven advies op maat. 

 

Een behandelplan kan bestaan uit oefeningen (zoals oefeningen voor 

mondmotoriek), voedingsaanpassingen (bijvoorbeeld het indikken van 

dunne dranken) en het inzetten van hulpmiddelen, zoals een iPad. 

Tijdens het uitvoeren van het behandelplan evalueren we regelmatig 

met u of het behandelplan nog actueel is of moet worden bijgesteld of 

afgesloten.  

 

Behandeling kan individueel plaatsvinden of in  groepsverband 

(bijvoorbeeld afasiekoor). 

 

De logopedist speelt een belangrijke rol in het adviseren en coachen van 

familie en verzorging over de omgang met communicatie- en/of 

slikproblemen. 

 

 

Wat kan de logopedist van Attent voor u betekenen? 

Hebt u vragen of problemen op het gebied van communicatie en slik- 

en kauwproblemen? Dan kunt u contact opnemen met de logopedisten 

van Attent Zorg en Behandeling.  

 

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat wel af 

van uw verplichte eigen risico, als u dat nog niet hebt gebruikt voor 

andere zorg. Wanneer u niet in staat bent naar ons behandelcentrum te 

komen, bezoekt de logopedist u ook aan huis. Dit moet dan wel op de 

verwijzing van de arts zijn vermeld. 

  

  

  

  

  

 

 

 


