
het gevoel van samen

De logopedist 
van Archipel

Ondersteuning en advies 
bij communicatie en 
slikken



Wat zijn de aandachtsgebieden 
van de logopedist?
De verschillende aandachtsgebie-
den zijn: spraak, taal, adem en 
stem, gehoor, aangezichtsverlam-
ming en slikken.

Spraak
Als de spraakfunctie aangedaan is 
kan dit zich uiten in bijvoorbeeld 
een zwakke stem, verminderde 
mondmotoriek. Met als gevolg dat 
u minder goed verstaanbaar bent.

Taal
Als de taalfunctie aangedaan is, 
kan dit problemen geven in het 
begrijpen en/of uiten van de taal. 
Daarnaast kunnen lezen en
schrijven moeilijkheden opleveren.
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De logopedist richt zich op alle aspecten rondom 
communicatie en het zo veilig mogelijk laten verlopen 
van eten en drinken. Dit wordt door middel van onder-
zoek, advies en therapie gedaan. Indien gewenst wordt 
uw directe omgeving hier actief bij betrokken.

De logopedist



Stem
Als de stem aangedaan is, kan 
daardoor de stem schor en niet 
helder klinken. Verkeerd ademen 
kan de stem negatief beïnvloeden.

Gehoor
Door ouderdom en/of hersenletsel 
kan de gehoorfunctie minder 
worden. Dit belemmert de commu-
nicatie en hierdoor zijn gesprekken 
minder goed te volgen.

Aangezichtsverlamming
Dit houdt in dat het gevoel en de 
kracht van een gezichtshelft 
verminderd zijn. Het meest opval-
lende verschijnsel is dat de mond 
scheef komt te staan; dit
beïnvloedt de verstaanbaarheid en 
het slikken.

Slikken
Door ouderdom en/of hersenletsel 
kan de slikfunctie aangedaan 
worden. Het slikken verloopt dan 
niet veilig. De logopedist kan 
adviezen geven of therapie bieden 
om de slikspieren te versterken.

Specialisaties
De logopedisten van Archipel 
hebben zich gespecialiseerd door 
het opdoen van ervaring en diverse 
scholingen.

Door een multidisciplinaire aanpak 
zijn verschillende specialisaties 
opgebouwd zoals:

- Screening en behandeling van 
cliënten met Huntington;

- Ondersteuning bij het selecteren, 
aanvragen en omgaan met com-
municatiehulpmiddelen;

- Behandeling van cliënten met 
Multiple Sclerose en ALS;

- Revalidatie van cliënten die zijn 
getroffen door een beroerte;

- Ondersteuning bij het selecteren, 
aanvragen en omgaan met gehoor-
toestellen;

- Onderzoeken en adviseren bij 
slikproblemen;

- Ondersteunen en adviseren van 
cliënten met dementie en hun 
directe omgeving.

3



Archipel biedt een combinatie van zorg, 

welzijn en wonen die onze cliënten in staat 

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten 

op de manier die zij kiezen. We hebben een 

breed aanbod aan zorgvormen en zijn 

specialisten in de zorg voor bijzondere 

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen 

door de zorg van onze medewerkers en 

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf 

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf 

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.
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Logopedische behandeling
Behandeling door de logopedist 
kan zowel individueel als in 
groepsverband worden gegeven. 
Voor logopedie heeft u een
verwijzing nodig van uw huisarts, 
specialist ouderengeneeskunde of 
uw huidige behandelaar.

Informatie en contact
Wij werken vanuit verschillende 
locaties en kunnen daardoor aan 
huis komen in Eindhoven en

omstreken (o.a. Nuenen, Best, Son 
en Breugel).

Wilt u een afspraak maken met één 
van onze logopedisten, of heeft u 
na het lezen van de deze folder 
nog vragen? Neem dan contact op 
met het secretariaat dienst behan-
deling: 040 261 01 02 of met het 
Archipel Servicepunt:
040 264 64 64.


