Pastoor Brouwersstraat 6A

6269BP Margraten

Simpelveld

Kloosterstraat 63

6369 AB Simpelveld

0636240552
info@logopediecoachingheuvelland.nl

Bezoek de praktijk op internet:

www.logopediecoachingheuvelland.nl

Of bezoek onze facebookpagina.
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Gulpen

Naast logopedie staat coaching centraal waardoor de therapie effectiever kan zijn.
Er wordt naast Nederlands ook Engels, Duits en dialect gesproken.
Het is na overleg mogelijk om buiten kantooruren af te spreken (vroeg in de ochtend of in de
avond).
Op verwijzing van uw huisarts is een huisbezoek mogelijk.
Behandeling gedurende vakantieperiodes is mogelijk.
Wij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, lid van de Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie en hebben contracten met zorgverzekeraars.
Wij zijn op de hoogte van de meest recente inzichten op het gebied van logopedie en stem door
onze deelname aan overleggen hierover.

Logopedie en Coaching Heuvelland
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Waarom kiezen voor LCH?

Logopedie en Coaching Heuvelland

Bij vragen of
aanmelding kan er
contact worden
opgenomen.
Logopedie en Coaching
Heuvelland
Uw hulpvraag staat centraal!

Logopedie bij volwassenen
Logopedie is er ook voor volwassenen. Na het
krijgen van een CVA (hersenbloeding/-infarct), bij
het hebben van dementie of zonder één van deze
oorzaken kan logopedie helpen.

Wij kunnen helpen bij:
Taalproblemen (afasie) of spraakproblemen
(dysartrie).
Jessica Dill

Logopedie bij kinderen
Logopedie kan helpen bij diverse problemen bij
kinderen. Kinderen vanaf 2 t/m 18 jaar kunnen bij de
logopedie terecht.

Communicatiestoornis bij Rechter
Hemisfeer problematiek.
Slikproblemen (dysfagie): moeilijk kunnen
slikken of verslikken tijdens het
eten/drinken (hoesten).
Ademhalingsstoornissen: COPD of
hyperventilatie.
Stemproblemen (dysfonie).

Wij kunnen helpen bij:
Taalproblemen: moeite met het begrijpen
en spreken van de taal.

Globusklachten: het gevoel dat er iets in de
keel zit, terwijl dit niet zo is of een pijn/spanningsgevoel in de keel.

Spraakproblemen: moeite met het
uitspreken van bepaalde klanken of moeilijk
verstaanbaar zijn.

Genderdysfonie: verandering van het
stemgeluid bij genderverandering.

Lees- en/of spellingsproblemen met een
logopedische oorzaak.

Stem- en/of ademhalingsproblemen of een
globusgevoel na Covid-19.

Specialisaties
Wij zijn ervaren allround logopedisten en zijn
kundig in het behandelen van alle genoemde
stoornissen. In het bijzonder wordt in de praktijk
behandeld:
Stemproblemen.
Larynxmanipulatie.
Therapie bij Cranio Mandibulaire
Dysfunctie (CMD).
Complete Vocal Technique (CVT).
PROMPT.
OroMyoFunctioneleTherapie (OMFT) en
het gebruik van trainers hierbij.
Logopedie bij autisme.
Meertaligheid.
Logopedie na Covid-19 (multidisciplinair).
Taping.
Communicatieve Taal Therapie.

Problemen met de leesvoorwaarden: o.a.
met het hakken en plakken van woorden.
Stemproblemen: heesheid, schorheid.

Workshops & taalstimulering

Afwijkend mondgedrag: nagelbijten,
speekselverlies, openmondgedrag.

Vanuit de praktijk worden (groep)workshops gericht
op stem of taal en spraak gegeven. Voor meer
informatie hierover kunt u de website bekijken of
contact opnemen.

Afwijkend slikken: slikken met de tong
tussen de tanden waardoor tanden scheef
groeien.

Eveline Janssens-Camps

