
Logopedie 
Voor taal-, spraak- 
en slikproblemen



Communiceren kan lastig zijn. Of 
slikken kan problemen geven. Als u 
daarmee te maken heeft, bijvoor-
beeld door een ziekte of ongeval, 
dan helpen de logopedisten van 
Opella u. Wij behandelen u op een 
van onze locaties of bij u thuis.
 
Dit mag u verwachten van 
onze logopedisten
• Persoonlijke aandacht: onze 

logopedisten staan u bij om te 
bereiken waar u met ons aan wilt 
werken.  Dat is voor iedereen 
anders. U ontvangt een behandel-
plan op maat.

• Deskundige behandeling: onze 
logopedisten scholen zich voort-
durend bij en zijn op de hoogte 
van de nieuwste wetenschappelij-
ke inzichten. Al die kennis zetten 
zij in om u te ondersteunen. Waar 
nodig winnen zij extra expertise 
in bij andere specialismen van ons 
Behandelcentrum.

Vanzelfsprekend slikken en 
spreken is zinvol als u
• Moeite heeft uzelf verstaanbaar te 

maken.
• Moeite heeft om gesprekken te 

volgen.
• Gesprekken minder vlot verlopen.
• U niet de juiste woorden kunt 

vinden.
• Moeite heeft met kauwen en/of 

slikken.
• U zich regelmatig verslikt.
 



Met Vanzelfsprekend 
slikken en spreken bereikt u
• Gesprekken die beter verlopen: u 

bent beter te verstaan, u begrijpt 
de gesprekken en u kunt duidelijk 
maken wat u bedoelt.

• Dat eten en drinken weer vanzelf-
sprekend wordt en goed verloopt. 
De logopedist geeft u hiervoor 
adviezen en/of oefeningen.

 
Speciale behandelingen
De logopedisten van Opella zijn 
naast algemene behandelingen 
gespecialiseerd in behandeling van 
taal-, spraak- en slikproblemen bij 
• Beroerte 
• Neurologische aandoeningen 
• Parkinson 
• Dementie 
• Tracheacanule (een buisje in de 
luchtweg om door te ademen)
 
Wij hebben mogelijkheden voor in-
dividuele behandeling en groeps-be-

handelingen, bijvoorbeeld de taal-
groep, spraakgroep, muziekgroep en 
een koor.
 
Behandelcentrum
Logopedie maakt deel uit van ons 
Behandelcentrum, expert in zorg 
voor ouderen, chronisch zieken en 
revalidanten. Binnen het Behan-
delcentrum werken ervaren artsen, 
psychologen, paramedici, 
maatschappelijk werkenden, ver-
pleegkundigen en andere deskun-
digen, die een jarenlange ervaring 
hebben opgebouwd. Ouderen en 
chronisch zieken hebben vaak te 
maken met meerdere aandoeningen. 
Daarom hebben alle medewerkers 
van ons behandelcentrum een mul-
tidisciplinaire kijk op de benodigde 
behandeling en schakelen zij waar 
nodig collega's in.
 



Aanmelding en 
vergoedingen
Als u woont of revalideert bij Opella, 
dan zet onze specialist ouderenge-
neeskunde logopedie voor u in als 
dat voor uw behandeling nuttig is. 
De kosten zijn dan onderdeel van uw 
DBC (bij revalidatie) of uw Wlz-indi-
catie (op de woonlocaties).
 
Als u zelfstandig woont, kunt u met 
een verwijzing van uw huisarts of 
specialist gebruik maken van logope-
die vergoed uit de basisverzekering. 
Bij vragen kunt u de voorwaarden na-
lezen van uw zorgverzekeraar of con-
tact met de verzekeraar opnemen. 
Factureren los van zorgverzekering is 
altijd mogelijk.

 

Bel ons voor een afspraak
 
Opella servicepunt
telefoon 0318 752222
servicepunt@opella.nl
www.opella.nl


