
 
 
 
 
Klinisch  
De logopedisten zijn specialisten in het onderzoeken en behandelen van slik-, stem-, spraak- en taalstoornissen. 
Wij bezoeken op werkdagen dagelijks de verpleegafdelingen, hierbij worden geen vaste tijden gehanteerd 
tenzij dit afgesproken is met patiënt en familie. In de weekenden bezoeken wij de afdelingen niet. 

 
Volwassenen 
 
Slikstoornissen 
Kauw- en slikproblemen kunnen ontstaan als gevolg van een hersenbeschadiging of bepaalde ziektes zoals de 
ziekte van Parkinson, dementie of een spierziekte. Ook als gevolg van algehele verzwakking kunnen 
slikstoornissen optreden. De logopedist onderzoekt welke dranken of voeding veilig geslikt kunnen worden en 
stelt op basis hiervan een voedingsadvies op. Daarnaast kan de logopedist, indien mogelijk, slik-oefeningen 
geven en sliktechnieken aanleren. 

 
Stemstoornissen 
Stemproblemen kunnen ontstaan ten gevolge van algehele zwakte of beademing tijdens een operatie. De 
logopedist onderzoekt de mogelijkheden van de stem en verstrekt daarna advies. Daarnaast kan de logopedist 
stemoefeningen geven om de stemkwaliteit te verbeteren.    

 
Spraakstoornissen 
Spraakstoornissen, zoals een dysartrie en spraakapraxie komen voor bij een hersenbeschadiging. Daarnaast 
kunnen bij bepaalde ziektes zoals de ziekte van Parkinson of een spierziekte ook een dysartrie voorkomen. De 
logopedist onderzoekt en behandelt deze spraakstoornissen.  

 
Taalstoornissen 
Afasie of een cognitieve communicatiestoornis kunnen ontstaan ten gevolge van een hersenbeschadiging. De 
logopedist onderzoekt taalaspecten en behandelt de taalstoornis. Daarnaast geeft de logopedist voorlichting 
aan de patiënt en zijn familie over de stoornis en verstrekt communicatie-advies.  

 
 
Kinderen 
 
Voedingsproblemen / prélogopedie  
Prélogopedie is een specialisatie binnen de logopedie. De prélogopedist in het ziekenhuis onderzoekt en 
behandelt zuigelingen en jonge kinderen die moeite hebben met het drinken uit de borst of fles, of met het 
eten van de lepel of het kauwen van vaste voeding. 
Voedingsproblemen kunnen zich onder andere uiten in: niet goed zuigen, moeite om de tepel of speen te 
pakken, snel vermoeid raken, vaak verslikken of kokhalzen. Ook bij het eten van de lepel of het kauwen van 
vaste voeding kunnen problemen optreden met het verwerken van het voedsel, waardoor de eetontwikkeling 
moeizaam verloopt. De prélogopedist beoordeelt de techniek die het kind gebruikt om te drinken of te eten. Zij 
kan onder andere adviseren om aanpassingen te doen aan het materiaal, de houding of aan de wijze van 
aanbieden.  

 


