Logopedie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U bent door de arts doorverwezen naar een logopedist.
Een logopedist in het ziekenhuis behandelt volwassenen en kinderen op het
gebied van:
spraak (articulatieproblemen, te hoog spreektempo, dysartrie)
afasie
slikken (slikproblemen door te hoge spierspanning in de keel, na een
beroerte, operatie)
voeding bij kinderen (problemen bij borstvoeding, flesvoeding,
lepelvoeding en kauwen)
aangezichtsverlamming (door een infectie of beroerte)
In deze folder staat informatie over de verdere logopedische behandeling.

Aanmelding
Wanneer u een verwijzing van de arts heeft gekregen, kunt u bellen met de
logopedisten in het ziekenhuis, (0318) 43 59 96 en 43 59 97 (u kunt ook de
voicemail inspreken). Aan de telefoon wordt er gevraagd naar:
naam
geboortedatum/ patiëntennummer
korte samenvatting van het probleem
Indien mogelijk wordt er gelijk een afspraak gepland, eventueel wordt u op
een later tijdstip terug gebeld. Het is mogelijk om een voorkeur aan te geven
voor dagen en tijden.

De eerste poliklinische afspraak
De logopedische behandeling vindt plaats op de poliklinieken van de B
vleugel, bestemming 126 op de tweede etage. De eerste afspraak bestaat uit
een intake gesprek.
De logopedist stelt vragen over de duur van de klacht, het ontstaan ervan, de
ernst van het probleem, eventuele andere lichamelijke/ psychische klachten
en medicijngebruik. Daarnaast gaat zij in op uw individuele vragen en
problemen. Indien nodig kan er tijdens de eerste afspraak alvast een
oriënterend onderzoek plaatsvinden waarbij u een aantal korte opdrachten
moet uitvoeren. Hiermee kan de logopedist beoordelen welke verdere
onderzoeken er gedaan moeten worden. Tot slot krijgt u tijdens de eerste
afspraak informatie over uw logopedische probleem en het vervolg van de
logopedische begeleiding. U heeft ook de tijd om zelf vragen te stellen.

De vervolgafspraken
Indien nodig doet de logopedist een test of observatie naar uw specifieke

problemen. De uitslag van de onderzoeken worden direct met u besproken
en er wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Daarna start de
behandeling. Deze duurt een half uur per keer. Ook hierbij is het mogelijk om
uw voorkeur voor dagen en tijden aan te geven.

Afronding
Wanneer de behandeling beëindigd kan worden, beoordeelt de logopedist
samen met u of er een controle afspraak gemaakt moet worden. Daarnaast
schrijft zij een brief aan de verwijzend arts.
U heeft ook de gelegenheid om de behandeling te evalueren met de
logopedist.
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