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Kinderen Herkent u dit?

 � Ik ben regelmatig hees of schor of ik krijg na lang spreken 

  of zingen last van mijn stem;

 � Ik heb last van hyperventilatie ( ik voel me duizelig,  

 benauwd of heb last van hartkloppingen);

 � Ik heb voortdurend het gevoel dat ik een brok in mijn keel heb;

 � Het  spreken en slikken wordt moeilijker doordat ik een 

 neurologische ziekte, zoals parkinson of ALS, heb;

 � Ik ervaar slikproblemen;

 � Ik heb afasie;

 � Het spreken verloopt moeizaam nadat ik 

een TIA of beroerte had;

 � Ik stotter;

 � Ik wil goed en duidelijk 

   overkomen wanneer ik voor

   publiek spreek.

Ik maak me zorgen, want...

 � bij mijn (pasgeboren) baby komt het drinken niet goed op gang  

 of verloopt het voeden onrustig;

 � ik moet weer gaan werken, maar mijn baby accepteert de  

	 fles	niet;

 � mijn peuter heeft moeite met afhappen, kauwen en/of slikken

 � mijn kind begrijpt meer dan dat het kan zeggen;

 � mijn kind kan niet zonder speen of duim 

 � mijn kind wordt niet (goed) verstaan;

 � mijn kind hapert/stottert;

 � de leerkracht geeft  aan dat mijn kind moeite heeft om de  

 leesvoorwaarden en/of het lezen onder de knie   

 te krijgen;

 � mijn kind is regelmatig hees of schor;

 � mijn kind zit vaak met zijn mond  

 open en slist.

neem contact met ons op wanneer u zich hierover zorgen maakt. Wij onderzoeken en behandelen u of uw (jonge) kind met eet-en drinkproblematiek, stotteren, 
taal-en spraakproblemen, afwijkende mondgewoonten, adem en/of stemklachten en gehoorproblemen. Wij verzorgen ook voorlichting op maat!

VolWassenen


