Verwijzing en vergoeding
Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de logopedist in het
behandelcentrum. U kunt ook zonder verwijzing zelf een afspraak
maken. De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de
logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw
huisarts, specialist of tandarts. Wel betaalt u een deel van de
behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).
Wilt u zeker weten of uw behandeling wordt vergoed? Neem dan
contact op met uw zorgverzekeraar.

van het zuiden

Een afspraak maken
Bel 076 – 53 18 801 voor meer informatie of om een afspraak te
maken.
Het behandelcentrum van het zuiden is elke werkdag bereikbaar van
9.00 tot 17.00 uur. U kunt een e-mail sturen naar:
behandelcentrum@vanhetzuiden.nl
Voor meer informatie raadpleeg onze website: www.vanhetzuiden.nl

Interessante websites
www.vanhetzuiden.nl
www.logopedie.nl
www.nvlf.nl
www.afasiecentrum.nl/breda
www.afasie.nl
www.parkinsonnet.nl
www.parkinson-vereniging.nl
www.hersenstichting.nl
www.zorghotelbreda.nl
www.elisabethbreda.nl
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Even kletsen met elkaar, iets bij de bakker bestellen,
communiceren met familie, vrienden en bekenden. Het gaat
vanzelf elke dag. Maar als praten moeilijk gaat, u begrijpt hen niet
of zij begrijpen u niet, dan wordt het dagelijks leven anders. Bij
behandelcentrum van het zuiden kunt u terecht voor behandeling
en begeleiding door deskundige en vertrouwde logopedisten.

Wat doet een logopedist?
Een logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert mensen, die als
gevolg van een beroerte, trauma, neurologische aandoening of ziekte
problemen ondervinden in de dagelijkse communicatie. Of als u
moeite heeft met kauwen en slikken of als u last heeft van
speekselverlies.

Voor wie
Een logopedist kan behandeling en advies geven over:
Afasie: taalproductie en taalbegrip
U heeft moeite met praten, begrijpen, lezen, schrijven. U kunt niet
goed op woorden komen of u haalt woorden door elkaar. Bijvoorbeeld
na een beroerte, trauma of bij dementie.
Dysartrie: uitspraak
U heeft moeite om woorden goed verstaanbaar uit te spreken,
bijvoorbeeld omdat de spieren in en om de mond niet goed
functioneren. Dat kan door een beroerte, de ziekte van Parkinson, MS
of ALS, het kan ook een algemeen ouderdomsverschijnsel zijn.

Stemproblemen
Uw stem klinkt niet meer helder of luid genoeg, waardoor het
moeilijk is om u verstaanbaar te maken. Dit komt bijvoorbeeld bij de
ziekte van Parkinson, MS, ALS, na een beroerte of na intubatie voor.
Slikproblemen
U verslikt zich regelmatig of krijgt steeds meer moeite met eten of
drinken. U verliest steeds wat speeksel gedurende de dag, zonder dat
u dat op tijd door heeft. Na een beroerte kunt u slikproblemen krijgen
maar ook bij neurologische aandoeningen of spierziekten.
De logopedisten van behandelcentrum van het zuiden behandelen
cliënten in een van de behandelcentra in regio Breda. Daarnaast
behandelen zij ook cliënten in de thuissituatie.

Het behandelcentrum van het zuiden
Bij ons behandelcentrum werken we volgens het ‘one stop shop’model. Dat betekent dat u waar mogelijk aaneengesloten
verschillende onderzoeken en behandelingen op één plek krijgt,
zonder dat u daarvoor aparte afspraken hoeft te maken. De
behandelaren werken in teamverband. Zij kijken met elkaar mee om
klachten of ongemakken vroegtijdig te zien of te voorkomen. Door
samen te werken met andere specialisten, kunnen zij u de best
mogelijke behandeling geven.

