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Ik kan mezelf
weer duidelijk
maken

Logopedie: hulp bij praten
Kunnen vertellen wat u wilt, denkt en voelt... dat is belangrijk!
Als praten om wat voor reden dan ook niet meer vanzelf gaat, dan kan
logopedie u helpen.
De logopedisten van Revalidatie- & Behandelcentrum Samen weten alles
over het ingewikkelde proces van spreken, begrijpen, horen en verstaan.
U kunt bij ons terecht voor individuele logopedie of
meedoen aan een training in groepsverband.
Stemtherapie
Volwassenen met aandoeningen aan
de stembanden of verkeerd stemgebruik kunnen bij ons terecht voor
adem- en stemvorming.
Hulp bij een
spraakstoornis | dysartrie
Wij geven adviezen en therapie om
de verstaanbaarheid te verbeteren.
Hulp bij een taalsstoornis | afasie
Wij geven therapie op het gebied van het
taalbegrip, de taalproductie, het lezen en schrijven.
En we kunnen u adviseren over communicatiehulpmiddelen.
Articulatietraining
Als u duidelijker wilt leren spreken, dan kunt u
bij ons terecht voor articulatietraining.

... en bij ademen, slikken, horen
Ook als u rustiger wilt ademen, makkelijker
en veiliger wilt slikken of als u twijfelt
aan uw gehoor, kunt u bij onze
logopedisten terecht.
Hyperventilatietraining
Volwassenen met hyperventilatieklachten worden door ons individueel
en zo mogelijk ook in groepsverband
behandeld.
Kauwen en slikken
Als de spieren rondom uw mond niet
goed samenwerken, kunnen slikproblemen
ontstaan. Ook dan kunt u bij ons terecht voor
advies en training.
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Screening stem-uitspraak en gehoor
Voor een algemene screening van uw stem en
uitspraak, maar ook voor het screenen van uw
gehoor kunt u bij ons terecht. Naar aanleiding
van deze screening kunnen we u nader
adviseren.

Het is zo
bevrijdend dat
ik nu weer beter
spreek

Logopedie bij Parkinson
Wij zijn ook gespecialiseerd in logopedie voor
Parkinsonpatienten; zowel individueel als in
groepsverband.

Een afspraak maken
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel gerust 0224 - 21 11 49.
Kijk ook op www.woonzorggroepsamen.nl.
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt in sommige
gevallen bij ons terecht zonder verwijzing. Dit kunt u overleggen met de
logopediste.
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