Logopedie
In het dagelijks leven is communiceren met elkaar heel belangrijk.
Als u problemen heeft met praten kunnen de logopedisten van
Advies- en Behandelcentrum uw spraak of taal verbeteren.

Logopedie
De logopedisten van Advies- en Behandelcentrum Liemerije zijn
gespecialiseerd in logopedische problemen bij volwassenen en
ouderen met neurologische aandoeningen en spierziekten (zoals
een beroerte, ziekte van Parkinson, dementie, ALS, MS e.d.). Zij
werken nauw samen met collega paramedici, artsen, specialisten,
mantelzorgers en overige betrokkenen. Binnen Liemerije vormen de
logopedisten samen met de diëtisten een slikteam. Alle patiënten
met slikproblemen worden door zowel de logopedist als de diëtist
gezien om zo te zorgen dat de cliënt veilig kan eten en drinken en een
optimale voedingstoestand heeft.

Voor wie?
Met welke klachten kunt u bij onze logopedisten terecht?
Stem U heeft stemproblemen door verkeerd stemgebruik of een
verkeerde ademhaling. De logopedist kijkt samen met u hoe dit behandeld
kan worden.
Spraak U heeft last van een spraakstoornis die het gevolg is van
een spierziekte of een hersenaandoening (bijvoorbeeld: ALS,
ziekte van Parkinson, beroerte, dementie) of bijvoorbeeld tong- en
mondbodemkanker. Omdat u moeilijk te verstaan bent, verloopt de
communicatie moeizaam. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak,
een te zachte en/of hese stem, eentonig of nasaal (door de neus) spreken
of een combinatie hiervan.
Taal U heeft problemen met taal, die u voorheen niet had. U heeft
bijvoorbeeld moeite met het vormen van zinnen en het vinden van de
woorden. Een taalstoornis (afasie) wordt meestal veroorzaakt door een
beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval
of een andere aandoening in de hersenen (bijvoorbeeld dementie). Door de
afasie ontstaan problemen met spreken, begrijpen, lezen en schrijven.

De ernst en omvang van de afasie verschilt per persoon. Door een
hersenbeschadiging kunnen ook andere aspecten van de communicatie
verstoord zijn. De wijze van communiceren is dan niet meer zoals het
voor de hersenbeschadiging was.
Slikken U heeft slikklachten zoals: verslikken, moeite met kauwen en
het blijven hangen van voedsel in de mond of keel. Slikstoornissen
kunnen lichamelijke gevolgen hebben zoals ongewenst gewichtsverlies
of een longontsteking. Het slikteam, waarin logopedisten en diëtisten
samenwerken, begeleidt u bij veilig eten en drinken.
Gehoor Als u gehoorproblemen heeft, kunnen de logopedisten uw
klachten door middel van onderzoek in kaart brengen. Vervolgens wordt
er gekeken wat er aan uw klachten gedaan kan worden.
Gelaat U heeft een asymmetrisch gezicht door een halfzijdige
verlamming. Dit kan het gevolg zijn van een beroerte. Een duidelijk
kenmerk hiervan is een afhangende mondhoek.

Meer informatie
Wij zijn direct toegankelijk, dus zonder verwijzing, maar in
specifieke gevallen kan een verwijzing van een huisarts, specialist
ouderengeneeskunde of specialist nodig zijn. Voor informatie over de
vergoeding van de behandeling door een logopedist verwijzen we u naar
uw zorgverzekeraar. Onze logopedisten kunnen u hier tijdens het eerste
consult ook meer over vertellen.
Voor meer informatie over logopedie kunt u contact opnemen met
Liemerije op 088-0441999 of stuur een email naar info@liemerije.nl
“De logopedisten van Liemerije zijn professioneel, betrokken, deskundig
en daadkrachtig. Ze kijken heel goed naar wat er haalbaar is. En hebben
er voor gezorgd dat de rust bij ons en bij mijn vader weer terug keerde.”

Liemerije is hét adres voor ouderenzorg
in De Liemers en omgeving
We leveren complete, warme en belevingsgerichte zorg dichtbij de
cliënt vanuit een deskundige en gezonde organisatie. We houden
rekening met de wensen, behoeften en achtergronden van onze
cliënten.
Als u door lichamelijke problemen of dementie niet meer thuis kunt
wonen, kunt u op één van onze afdelingen terecht. Op onze
woonafdelingen komt u in een warme en huiselijke sfeer. Naast
verpleeghuiszorg bieden wij ook revalidatie, palliatieve zorg, tijdelijke
opname en dagbehandeling voor ouderen met lichamelijke problemen
of dementie. Ook als u nog thuis woont en zorg nodig heeft, kunt u op
onze zorg rekenen
Het Advies- en Behandelcentrum Liemerije is gespecialiseerd in
gezondheidsvragen die bij het ouder worden ontstaan.
Lichamelijke en psychische problemen kunnen er voor zorgen dat u
niet meer optimaal functioneert. Onze logopedisten, diëtisten,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk
werkers, coördinerend verpleegkundigen en specialisten
ouderengeneeskunde werken nauw samen. Ze kijken in overleg met u
welke therapie of ondersteuning uw situatie kan verbeteren.
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Liemerije, deskundige zorg voor ouderen!

