
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Logopedie  

 

 
 

 
Wilt u meer informatie?  

 
Kijk op www.pietersbehandelpraktijk.nl  

of bel de balie van Pieters Behandel Praktijk 015-5155500 (Delft) 
of 0174-744700 (Naaldwijk) 



 
 Logopedie bij Pieter’s Behandel Praktijk als onderdeel van het 

multidisciplinair team  

De logopedist van Pieter’s Behandel Praktijk werkt samen met 
collega’s van andere disciplines zoals bijvoorbeeld diëtetiek, 
fysiotherapie, psychologie en ergotherapie. Het voordeel van deze 
samenwerking is dat indien nodig ook andere behandelaren snel 
ingeschakeld kunnen worden bij uw behandeling en dat 
behandelingen op elkaar kunnen worden afgestemd.  

Wordt logopedie vergoed?  
Als u een verwijzing heeft van een arts of medisch specialist 

vergoeden de zorgverzekeraars een behandeling van de logopedist..  

Hoe vraagt u logopedie aan?  

U kunt telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 015-5155500 
(Delft) of 0174-744700 (Naaldwijk)  of per e-mail: 

behandelpraktijk@pietervanforeest.nl 
In sommige gevallen kan behandeling ook aan huis plaatsvinden.  

 
 
 

 

 

Als u problemen heeft met het vinden van woorden, met horen, of u 
spreekt niet goed verstaanbaar, dan kan dit de communicatie met 
anderen belemmeren. De logopedist kan u helpen om iets aan deze 
problemen te doen. Ook bij slik- en/of kauwproblemen kan de logopedist 

behandeling bieden en advies geven.  

Wat doet een logopedist? 
Een logopedist onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen die 
problemen hebben met slikken, kauwen, stem, taal, spraak en of 
gehoor. In het kennismakingsgesprek kijkt de logopedist naar de aard 
van uw klachten en naar uw wensen (en eventueel de wensen van de 
mensen in uw omgeving). Op basis van deze informatie en eventueel 
onderzoek, stelt de logopedist een behandelplan en/of adviesplan op. 
Uw naasten (partner, mantelzorger) worden zo mogelijk bij de 

behandeling betrokken.  

De logopedist kan adviseren, begeleiden en behandelen bij klachten als: 

-  de juiste woorden niet meer kunnen vinden  

-  slecht verstaanbaar spreken  

-  niet meer goed begrijpen wat er gezegd wordt  

-  stemproblemen  

-  regelmatig verslikken in drinken of eten  

-  moeilijk kunnen communiceren door slechthorendheid  

-  een afhangend gezicht of mondhoek  

 
Voor wie is logopedie zinvol?  

Logopedie is zinvol voor volwassenen met neurologische spraak- en 
taalstoornissen, kauw- en slikstoornissen, gehoorstoornissen en 
aangezichtsverlammingen. Voorbeelden van ziektebeelden waarbij deze 
stoornissen kunnen voorkomen zijn een beroerte, dementie, MS of 

Parkinson.  

 
 
 

 


