
 
 
 
 
Poliklinisch  
U kunt alleen op verwijzing van een medisch specialist van het Catharina Ziekenhuis terecht bij de afdeling 
Logopedie. Er zijn verschillende logopedisten werkzaam met ieder een eigen aandachtsgebied.  
 

Volwassenen 
 

Slikproblemen 
Kauw- en slikproblemen kunnen ontstaan als gevolg van een hersenbeschadiging. Daarnaast komen 
slikstoornissen ook vaker voor bij mensen met een bepaalde ziekte, zoals de ziekte van Parkinson, 
dementie, een spierziekte of hoofd-hals-oncologie. In het Catharina Ziekenhuis kunnen de volgende slik-
onderzoeken worden afgenomen:  

 logopedisch slikonderzoek; waarbij de logopedist onderzoekt welke dranken en voeding veilig geslikt 
kunnen worden.  

 endoscopisch slikonderzoek (FEES) door de KNO-arts en logopedist; met een dun slangetje met een 
kleine camera aan het uiteinde, dat via de neus wordt ingebracht, bekijkt de KNO-arts mondholte, 
keel, stembanden en strottenhoofd om te zien wat er gebeurt tijdens het slikken. 

 radiologisch slikonderzoek (slikvideo) door radioloog en logopedist; röntgenonderzoek waarbij de 
slikbeweging van mond tot slokdarm zichtbaar wordt gemaakt door middel van een contrastvloeistof. 

 
Patiënten met slikproblemen kunnen voor uitgebreide diagnostiek en advies in aanmerking komen middels 
doorverwijzing van verpleeghuis- en revalidatie- artsen.   
 

Stemproblemen 
Spreken is bij mensen het meest gebruikte communicatiemiddel. Bij stemproblemen kunt u 
in uw communicatie en dus in uw functioneren belemmerd worden. Wanneer u klachten 
ervaart met de stem zoals heesheid, schorheid, pijnklachten of een brokgevoel in de keel, kunt u op verwijzing 
van de KNO-arts terecht bij onze stemlogopedist voor onderzoek.  
 

Stemonderzoek 
Stemproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals stemmisbruik of afwijking 
aan de stembanden. Daarom start de logopedist als eerste met een uitgebreide diagnostiek 
om de oorzaak van uw stemproblemen te achterhalen. Er zal een intakegesprek met u worden 
gehouden, waarbij uw stemproblemen in kaart worden gebracht. Daarna vindt er een uitgebreid 
stemonderzoek plaats. Dit onderzoek kan bestaan uit: 

 een stemfunctie‐onderzoek, waarbij uw stem in beeld wordt gebracht qua luidheid, toonhoogte, 
helderheid; 

 een laryngoscopisch onderzoek, waarbij de KNO‐arts uw stembanden zal onderzoeken met een 
stroboscoop. Dit apparaat produceert flitslicht, waardoor de stembandtrilling zichtbaar gemaakt 
wordt. Op deze manier is het mogelijk om de functie van de stembanden te beoordelen. 

Middels de uitgebreide diagnostiek wordt duidelijk waardoor uw stemproblemen worden 
veroorzaakt. Indien verdere logopedische behandeling nodig is, wordt u doorverwezen naar een 
gespecialiseerde stemlogopedist buiten het ziekenhuis. 
 

Mimetherapie 
Mimetherapie is een behandeling bedoeld voor mensen met een aangezichtsverlamming 
waarbij de functie gedeeltelijk is teruggekeerd. Het doel van mimetherapie is het bevorderen van de symmetrie 
in het gezicht en het onderdrukken van de restverschijnselen. Hierdoor is er meer controle over de uitdrukking 
in het gezicht, zal het spreken beter gaan en zullen er minder problemen zijn met eten en drinken. 
 

Slikonderzoek bij Parkinson 
De afdeling Logopedie is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners, 
die Parkinsonpatiënten onderzoeken en behandelen bij hun problemen. De logopedist verricht uitgebreide 
diagnostiek bij slikproblemen, waarna logopedische behandeling elders plaatsvindt. 


