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Ook kan de logopedist de gehoorfunctie onderzoeken en hierbij 
advies geven. Binnen ViVa! Zorggroep wordt veel multidisciplinair 
gewerkt. Hierdoor vindt er regelmatig overleg plaats met andere 
disciplines, zoals ergotherapie, (verpleeg) huisarts, fysiotherapie, 
psychologie of maatschappelijk werk. Hierdoor kan uw behandeling 
onderling optimaal worden afgestemd.

Voor wie?
De logopedist van ViVa! Zorggroep is gespecialiseerd in de behan-
deling van ouderen met neurodegeneratieve ziekten, revalidatie na 
hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, een ongeval of tumor) 
en communicatieproblemen bij de oudere mens in het algemeen.

Behandeling bij spraak- en stemproblemen
Problemen met het spreken (dysartrie) kunnen ontstaan door bij-
voorbeeld een beroerte of ziekte. Door de gestoorde hersenfunctie 
worden de spieren in de mond en het keelgebied niet goed meer 
aangestuurd. De tong, wangen, lippen en het gehemelte kunnen 
hierdoor niet meer goed bewegen. Bij de behandeling van dysartrie 
besteedt de logopedist aandacht aan het verbeteren van houding, 
adem, stem en mondmotoriek. Zo nodig kan ook gezocht worden 
naar een passend hulpmiddel om de communicatie te ondersteunen.

Behandeling bij taalstoornis
Mensen die een beroerte hebben gehad, hebben regelmatig pro-
blemen met het verwoorden van hun gedachten. Deze taalstoornis 
noemt men afasie. Vaak hebben mensen met afasie moeite om goed 
te begrijpen wat er gezegd wordt. Daarnaast is het meestal lastig om 
zelf woorden en zinnen te vormen. Ook het lezen en schrijven kunnen 
aangedaan zijn. De logopedist geeft oefeningen om het begrijpen, 
spreken, lezen of schrijven te verbeteren en helpt u de communicatie 
tussen u en uw omgeving zo optimaal mogelijk te maken.

De logopedist biedt u en uw omgeving hulp bij problemen op 
het gebied van de communicatie en het eten en drinken. Deze 
moeilijkheden kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld  
een beroerte, de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of de 
ziekte van Alzheimer. Door middel van onderzoek, adviezen  
en therapie probeert de logopedist om de taal, spraak en het 
slikken bij u te verbeteren.  



Behandeling bij problemen met het eten en drinken
Sommige mensen hebben problemen met het eten en 
drinken als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte.  
De spieren in de mond en het keelgebied (onder andere 
de tong, wangen, lippen, gehemelte en in de keel) 
kunnen minder goed functioneren waardoor er kauw- en 
slikklachten ontstaan.
Hierdoor kan iemand zich snel verslikken. De logopedist 
adviseert zowel over de samenstelling van het eten en het drinken 
als over de manier van aanbieden. Daarnaast gebruikt de logopedist 
gerichte therapieën om het slikken te trainen.

Behandeling bij gehoorstoornis
Tot slot kunnen cliënten last hebben van slechthorendheid. Als dit 
een probleem is voor de communicatie, kan de logopedist een hoor-
test afnemen. Soms wordt er dan in samenwerking met een audicien 
een hoortoestel aangemeten. De logopedist kan de cliënt en zijn om-
geving begeleiden bij het gebruik en het onderhoud van dit toestel.

Waar vindt de behandeling plaats?
De logopedisten van ViVa! Zorggroep werken vanuit verpleeghuis 
Meerstate. Bij uitzondering kan de logopedist op medische indicatie 
bij u thuis behandelen.

Hoe kunt u de logopedist inschakelen?
Uw huisarts of een specialist kan u aanmelden bij de logopedist  
van ViVa! Zorggroep. De logopedist van ViVa! Zorggroep neemt  
vervolgens contact met u op.

Wat zijn de kosten?
Dit is afhankelijk van de wijze waarop u bent verzekerd. Hiervoor kunt 
u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Het kan voor-
komen dat er voor bepaalde communicatiehulpmiddelen een eigen 
bijdrage wordt vereist.

Waar kunt u ons bereiken?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie 
van ViVa! Zorggroep, verpleeghuis Meerstate. Zij verbinden u door 
met de afdeling logopedie. Bij geen gehoor kunt u vragen naar het 
medisch secretariaat. Het medisch secretariaat noteert uw gegevens, 
waarna de logopedist contact met u zal opnemen.

Gerichte 
therapieën voor . . .

. . . beter praten 
slikken, eten of ademen
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Zo optimaal 
mogelijk . . .

. . . communiceren

Contact
ViVa! Zorggroep  
Verpleeghuis Meerstate
Mozartstraat 91
1962 AB Heemskerk
T 088 - 995 74 00 (lokaal tarief)

Hoofdkantoor

Parlevinkerstraat 23
1951 AR  Velsen-Noord

Postadres
Postbus 95
1960 AB  Heemskerk

E info@vivazorggroep.nl
I  www.vivazorggroep.nl Lo
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