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Wat is logopedie?
Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn
met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied
van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.
Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats
naar de effecten van logopedie.
Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg
of paramedische zorg. Deze zorg wordt
ook geboden in het onderwijs.

Wanneer is logopedie nodig?
Geen enkele klacht is gelijk. Per patiënt kan een klacht anders
ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt dus eerst
gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de
patiënt ervan. Dat kan bij stem anders zijn dan bijvoorbeeld bij
taal of spraak.
Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase.
Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die
verloopt niet bij ieder kind even snel.
Logopedische hulp is soms nodig voor pasgeboren baby’s die
moeten leren slikken. In veel gevallen zijn deze kinderen te
vroeg geboren.
Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit
heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de
sociale ontwikkeling.
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Bij bepaalde (chronische) ziekten, zoals astma of de ziekte van
Parkinson, is logopedie een deel van de behandeling.
Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van de patiënt.

Wat doet een logopedist?
Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van
de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens
uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.
Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De
patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders /
gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over
de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon
contact met de patiënt. Of er vindt behandeling plaats via internet.
Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste
minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag.
Sommige therapieën duren een uur, bijvoorbeeld in het geval van
stotteren.

De logopedische behandeling heeft tot doel
stoornissen in de menselijke communicatie of bij
het slikken te voorkomen, te beperken
of te verhelpen
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Wat behandelt een logopedist?
Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden. Deze staan ingedeeld in de deelgebieden stem/adem, spraak,
taal, gehoor en slikken.
Stem/Adem
•

astma, COPD

•

hyperventilatie

•

stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen

Spraak
•

aangezichtsverlamming

•

afwijkende mondgewoonten

•

articulatieproblemen

•

broddelen

•

nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)

•

neurologische spraakstoornis, zoals bij de ziekte van Parkinson

•

stotteren

•

vertraagde spraakontwikkeling
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Taal
•

afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma

•

communicatiestoornissen door een verstandelijke
beperking of bij dementie

•

dyslexie

•

taalontwikkelingsprobleem

Gehoor
•

aangeboren slechthorendheid of doofheid

•

auditieve verwerkingsproblemen

•

revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat (CI)

•

verworven slechthorendheid of plotsdoofheid

Slikken
•

eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen

•

slikstoornissen bij volwassenen

Niet elke logopedist behandelt alle deelgebieden. Sommige logopedisten hebben zich gespecialiseerd in één of meer deelgebieden.
Meer informatie per stoornis staat op: www.logopedie.nl.

Handige websites
Er zijn een aantal goede websites over één bepaald onderdeel van de logopedie.
www.kindentaal.nl
www.ieder1stem.nl
www.gehoor.logopedie.nl
www.stotteren.nl

Waar werkt een logopedist?
Veel logopedisten werken in een eigen praktijk. Dit kunnen eenmanspraktijken zijn of een
maatschap van meerdere logopedisten.
Verder zijn er logopedisten in dienst van een GGD, het speciaal (basis)onderwijs, audiologische centra, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatiecentra,
verpleeghuizen en ziekenhuizen.
Ook zijn er logopedisten werkzaam in het beroepsonderwijs (lerarenopleidingen, pabo’s, conservatoria, kleinkunst), het bedrijfsleven (call centers, presentatietrainingen) of in de amusementwereld. De logopedist werkt samen met andere hulpverleners, bijvoorbeeld (huis)artsen,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en leerkrachten.

Waar vindt u een logopedist?
Adressen van logopedisten kunt u vinden op www.logopedistzoeken.nl
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Wordt logopedie vergoed?
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars. Kijk voor eventueel eigen
risico in de polis van uw zorgverzekeraar.
Logopedie via een zorginstelling (o.a. verpleeghuis of revalidatiekliniek) of een
school is vaak mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden bij de zorginstelling, de
school of uw zorgverzekering.

De NVLF
De NVLF is de beroepsvereniging van logopedisten. De vereniging telt 4000 leden.
De vereniging behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden werkzaam in het onderwijs en de gezondheidszorg en van leden die zich als zelfstandig
logopedist hebben gevestigd.
Het doel is om het vakgebied logopedie en de kwaliteit van het logopedisch handelen voortdurend te verbeteren.
Meer informatie over de NVLF: www.nvlf.nl.
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Deze folder wordt u aangeboden door

Colofon
Dit is een uitgave van de NVLF.
Waar in deze folder ‘patiënt’ staat wordt
ook cliënt bedoeld.
Contact
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
e-mail: logopedie@nvlf.nl
www.logopedie.nl
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