Logopedie in Zwolle
Op de afdeling Logopedie van SEIN in Zwolle onderzoeken en behandelen logopedisten communicatieen mondmotoriekproblemen; moeilijkheden met het bewegen van de lippen, tong enzovoorts. Daarbij
letten wij in het bijzonder op de relatie met epilepsie en/of medicatie. Logopedisten maken deel uit
van het behandelteam rond een patiënt.

Wie komt ervoor in aanmerking
Zowel kinderen als volwassenen kunnen doorverwezen worden naar logopedie, hetzij voor onderzoek,
hetzij voor behandeling. Bij behandeling gaat het soms om voortzetting van een logopedische
behandeling die voor opname is gestart.

Wanneer logopedie
Logopedie behandelt de volgende stoornissen en de daarmee samenhangende gevolgen:
•

Spraak-/taalontwikkelingsstoornissen

Van veel kinderen die bij ons zijn opgenomen bepalen wij het spraak- en ontwikkelingsniveau. Dit
houdt in dat we kijken of het praten en het begrijpen van taal op leeftijdsniveau is: praat en begrijpt
het kind even goed, anders of minder goed dan zijn leeftijdsgenootjes?
•

Problemen met de uitspraak

De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen in het uitspreken van klanken en woorden,
waardoor het spreken moeilijk verstaanbaar of zelfs onverstaanbaar wordt. De uitspraak kan door
allerlei oorzaken gestoord zijn. Bijvoorbeeld door verkeerde gewoontes en ziekten die de besturing van
de spieren verstoren, zoals bij sommige vormen van hersenbeschadiging.
•

Eet- en drinkproblemen

Kinderen of volwassenen kunnen door allerlei oorzaken problemen hebben met zuigen, slikken,
kauwen en speekselbeheersing. Het gevolg kan zijn dat iemand zich vaak verslikt, spuugt, gewicht
verliest, enzovoorts. In sommige gevallen wordt het eten daarom via een sonde toegediend. De
mondmotoriek moet goed zijn om te kunnen eten, drinken en praten. De logopedist is deskundig op
het gebied van mondmotoriek (het bewegen van de lippen, tong enzovoorts) en kan een analyse maken
van de problemen en deze behandelen.
Ondersteunende communicatie
Voor mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken kan naar andere communicatievormen gezocht
worden, zoals gebaren en plaatjes. Soms wordt hiervoor gekozen om het begrijpen van taal
makkelijker te maken of om meer structuur aan de patiënt te bieden, bijvoorbeeld door met plaatjes
het dagprogramma te laten zien.. Het zoeken naar ondersteunende communicatievormen gebeurt in
nauwe samenwerking met de patiënt en zijn directe omgeving.
Verworven taalstoornissen
Sommige patiënten hebben eerst normaal kunnen spreken, maar hebben plotseling taalstoornissen
gekregen waardoor ze moeite hebben met spreken, begrijpen, schrijven en/of lezen. Zo’n verworven
taalstoornis kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld rondom een epileptische aanval of als bijwerking van
medicatie, maar kan ook blijvend zijn als gevolg van bijvoorbeeld een hersenbeschadiging.

•

Stotteren en broddelen

Niet-vloeiend (haperend) spreken kan allerlei oorzaken hebben. Soms komt het voor in samenhang
met epilepsie en/of medicatie. Broddelen wordt erger bij ontspannen spreken, terwijl stotteren vaak
juist verergert onder invloed van spanning.
•

Stemstoornissen en gehoorstoornissen

Stemstoornissen en gehoorstoornissen worden niet uitgebreid onderzocht of behandeld binnen SEIN.
Indien nodig zal naar een andere logopedist buiten de instelling of naar een andere discipline
doorverwezen worden. Bij stemstoornissen praten mensen bijvoorbeeld hees, schor, te zacht of te luid
of ze hebben pijn bij het praten.

Lees- en spellingsproblemen
Deze problemen worden door ons kort onderzocht om eventueel voor uitgebreid onderzoek en
behandeling te kunnen doorverwijzen naar iemand die hierin gespecialiseerd is.

Behandeling
Onderzoek
Een onderzoek door de logopedist kan bestaan uit bijvoorbeeld een gesprek, video-opname of een
test. Na het onderzoek geeft de logopedist een advies over een eventuele behandeling op basis van de
resultaten van het onderzoek. Deze resultaten worden besproken in het behandelteam of, als het gaat
om poliklinisch onderzoek of dagbehandeling, met de verwijzend arts.
Begeleiding
Er kan vervolgens begeleiding gegeven worden aan de patiënt, diens ouders/vertegenwoordiger of
verzorgers en anderen die bij hem betrokken zijn. De logopedist geeft adviezen en helpt deze toe te
passen in de praktijk van alledag.
Behandeling
Indien nodig wordt de patiënt logopedisch behandeld om bepaalde vaardigheden specifiek te oefenen.
Ook kan gewerkt worden aan voorwaarden voor spraak en taal, zoals de juiste spierspanning in het
lichaam of het kunnen opnemen van informatie via de zintuigen. Vaak wordt hierbij samengewerkt met
bijvoorbeeld een fysiotherapeut, spelbegeleidster, verpleegkundige of psycholoog.
Doorverwijzing
Een neuroloog van SEIN verwijst door voor behandeling door logopedie.

Contact
U kunt als patiënt, ouder/vertegenwoordiger, partner, familie of vriend altijd contact opnemen met de
afdeling Logopedie, telefoon: 038 845 7217. Indien nodig voor het onderzoek of de behandeling,
neemt de logopedist zelf contact met u op.

