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Logopedie
Praten, horen, slikken
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Een goed gesprek verbindt
Logopedie is er voor iedereen die 
moeite    heeft met praten, slikken en 
horen   . Onze logopedisten helpen 
mensen    die deze problemen hebben 
door ouderdom of door een neuro
logische aandoening zoals Parkinson, 
Huntington, CVA, of dementie.
Wij werken er samen naartoe dat u weer beter te verstaan 
bent, uw woorden beter kunt vinden en uw stem zo goed 
mogelijk    kunt gebruiken. Bij slechthorendheid helpen wij u 
met eventuele hulpmiddelen. Ook geven wij tips en trucs aan 
u en uw omgeving. En heeft u moeite met slikken, kauwen 
of beide, dan vinden wij samen een manier waarop eten en 
drinken zo veilig mogelijk is.

Wij helpen u de dagelijkse communicatie te verbeteren.  
Goed contact, daar gaan wij voor!

Behandelingen, hulpmiddelen en advies
Wij geven u oefeningen volgens goede methodes en programma’s om praten, horen 
en slikken te verbeteren – of zo goed mogelijk in stand te houden. Als een hulpmiddel 
uitkomst biedt, leren wij u daarmee om te gaan. Daarnaast geven wij advies over 
bijvoorbeeld uw manier van eten en drinken. Wanneer hulpmiddelen of voorzieningen 
nodig zijn, zullen wij u adviseren en helpen met de aanvraag of aanschaf. 

Bij Atlant. Of daar dichtbij 
De logopedisten van Atlant zijn er voor mensen die op of dichtbij een locatie van 
Atlant    wonen. Wij kunnen bij u langskomen, of in onze praktijkruimte afspreken. 

Kosten
Logopedie zit in het basispakket van uw zorgverzekeraar. U kunt met een verwijzing 
van uw huisarts of specialist bij ons terecht.

voorkant Met behulp van oefeningen traint meneer zijn spraak samen met de logopedist
rechts De logopedist biedt ook hulp en advies bij slikproblemen
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sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn
heemhof Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn
het immendaal Loenenseweg 50, Beekbergen
markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel of mail ons gerust!
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