ZORG VOOR COMMUNICATIE
met óns als sprekend voorbeeld

ZORG VOOR COMMUNICATIE
‘ Wij werken nauw samen met andere disciplines bij complexe zorgvragen’

Logopediepraktijk Putten

Logopediepraktijk Garderen

Garderenseweg 31

Medisch Centrum

3881 GK Putten

Oud Milligenseweg 34

0341 – 360 367

3886 ME Garderen

info@logopedieputten.nl

06 - 143 557 63
info@logopedieputten.nl

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Bel of mail vrijblijvend voor informatie of een afspraak!

Logopediepraktijk Putten/Garderen

www.logopedieputten.nl • www.logopediegarderen.nl

allround & gespecialiseerd

Kinderen

Ik maak me zorgen, want...

Herkent u dit?

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

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

of verloopt het voeden onrustig;
 ik moet weer gaan werken, maar mijn baby accepteert de
fles niet;

Volwassenen

of zingen last van mijn stem;
 Ik heb last van hyperventilatie ( ik voel me duizelig,
benauwd of heb last van hartkloppingen);

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

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

 mijn kind begrijpt meer dan dat het kan zeggen;

 Het spreken en slikken wordt moeilijker doordat ik een

 mijn kind kan niet zonder speen of duim

neurologische ziekte, zoals parkinson of ALS, heb;

 mijn kind wordt niet (goed) verstaan;

 Ik ervaar slikproblemen;

 mijn kind hapert/stottert;

 Ik heb afasie;

 de leerkracht geeft aan dat mijn kind moeite heeft om de

 Het spreken verloopt moeizaam nadat ik

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.

een TIA of beroerte had;
 Ik stotter;
 Ik wil goed en duidelijk
overkomen wanneer ik voor
publiek spreek.

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!

