
Bij vragen of aanmelding kan 

er contact worden  

opgenomen. 

Vergoeding: 

Deze logopedie wordt volledig vergoed door de 

zorgverzekeraar, maar uw onderzoeks- en 

behandelgegevens worden voor onderzoeks-   

doeleinden gebruikt. 

Contact met mij opnemen 
Logopedie en Coaching Heuvelland 
Willem Vliegenstraat 23 
6271DA Gulpen  

0636240552 
info@logopediecoachingheuvelland.nl 

Bezoek de praktijk op internet: 

www.logopediecoachingheuvelland.nl 

Of  bezoek mijn facebookpagina. 
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Logopedie 

Indien u Covid-19 heeft gehad kunt u hierna klachten ervaren waarmee u terecht kunt bij de 
logopedist. Dit kan zijn na een opname in het ziekenhuis, op een Intensive Care afdeling of  als 
u het virus thuis heeft gehad. Mogelijke problemen zijn:  
 
 

Stemproblematiek (dysfonie) 

Door het vele hoesten, door een intubatie of  door vermoeidheid kunnen stemproblemen 
ontstaan. De stembanden kunnen onvoldoende ademsteun krijgen of  raken opgezwollen, stijf  
en minder flexibel. Momenteel is het uitgangspunt om logopedie op te starten indien na 6 tot 8 
weken stemproblematiek onvoldoende verbetering is. Tot die tijd kan de logopedist al adviezen 
voorzien om de stem zo optimaal mogelijk te laten herstellen. 

 

Ademhalingsproblemen 

Door de longproblematiek kunt u ademhalingsproblemen hebben. Bij de logopedie kunnen 
oefeningen worden gedaan om de ademhaling functioneler te gebruiken bij voornamelijk het 
spreken, het eten/drinken en bij rust.  

 

Globusklachten 

Door de ademhalingsproblemen, het hoesten en de emotionele ervaringen kunnen 
globusklachten ontstaan. Hierbij heeft u het gevoel dat er iets in de keel zit (dat er niet zit) of  
er wordt een verhoogde spanning van de spieren van de nek en hals ervaren. Dit kan weer 
leiden tot slik- en stemproblematiek. Deze spanning kan worden verminderd middels 
larynxmanipulatie (massage) en andere oefeningen.  

 

Slikproblemen 

Door vermoeidheid of  beschadiging van de larynx na intubatie kunnen slikproblemen bestaan. 
De logopedist helpt om de slikproblemen te verminderen en geeft adviezen om veilig te 
slikken, eten en drinken.  
 

      

 

PICS 

Mensen herstellende van Covid-19 kunnen een Post Intensive Care Syndroom hebben. 
Dit zijn lichamelijke klachten door alle gebeurtenissen en ervaringen op de IC. De 
logopedist kan hierbij helpen als een van genoemde klachten worden ervaren.   
 
 
 
 

 

Behandeling 

Het doel is om de behandelingen zoveel mogelijk aan huis te laten plaatsvinden. Dit om 
u zo min mogelijk te belasten. Bij de behandeling zullen door mij altijd PBM 
(Persoonlijke Bescherming Middelen) worden gebruikt (handschoenen, 
mondkapje/face-shield).  
 
 

 
                                                 Eveline Janssens-Camps 
 
 

 


