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Voor het maken van afspraken
010 - 789 16 00

admin@denieuwedam.nl
www.denieuwedam.nl

• Bus:  Lijn 51 
• Metro: Parkweg, Nieuwland
• Tram:  Lijn 21 en 24 

Paramedisch centrum

Bereikbaarheid Nieuwe Damlaan

Nieuwe Damlaan 845 
3119 AV Schiedam 
T 010 - 789 16 00

U kunt bij ons terecht voor:

Fysiotherapie:   
•  Algemene fysiotherapie
•  Arbeidsfysiotherapie
•  Bekkenfysiotherapie
•  Dry Needling
•  Handtherapie
•  Kinderfysiotherapie
•  Medical taping
•  Manuele therapie
•  Oedeemtherapie
•  Orofaciale fysiotherapie
•  Psychosomatische fysiotherapie
•  Sportfysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Oefentherapie Mensendieck

Podotherapie



WAT IS LOGOPEDIE?

Logopedie richt zich op communiceren, eten & drinken. 
Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produce-
ren van gesproken en geschreven taal alsmede proble-
men in het mondgebied is het werk van een logopedist. 
Logopedie is voor zowel kinderen als volwassenen. 

WAT DOET EEN LOGOPEDIST? 

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de 
invloed van de stoornis is op het dagelijks leven.  
De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en 
bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan 
gemaakt. Ook geeft de logopedist adviezen en voorlich-
ting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om 
hen bij de behandeling te betrekken. 
De logopedist werkt samen met de huisarts, consultatie-
bureau arts, tandarts, orthodontist  KNO-arts, (kinder-)
fysiotherapeut, school, peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven. 

WELKE STOORNISSEN BEHANDELT  
EEN LOGOPEDIST?

Logopedisten richten zich op de volgende gebieden: 
• Taalstoornissen
• Adem- en stemstoornissen
• Spraakstoornissen
• Afwijkend mondgedrag 

TAALSTOORNISSEN

• Onvoldoende begrip van wat er gezegd wordt
• Een te kleine woordenschat 
• Onjuiste zinsbouw
• Moeite om te kunnen zeggen wat je wilt 
• Het niet goed kunnen onthouden van opdrachten

ADEM- EN STEMSTOORNISSEN

• Verkeerd ademen bij het spreken en zingen
• Heesheidklachten
• Hyperventilatie
• Problemen met presenteren

SPRAAKSTOORNISSEN

• Onduidelijk spreken
• Moeite met het uitspreken van woorden of klanken
• Snel en onverstaanbaar spreken
• Verschillen tussen klanken niet goed kunnen horen
• Stotteren 

AFWIJKEND MONDGEDRAG

• Mond ademen
• Verkeerd slikken
• Duimen en vingerzuigen 
• Niet goed kunnen kauwen en slikken
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VERWIJZING EN VERGOEDING

Logopedie valt binnen het basispakket van uw zorgver-
zekering. U heeft over het algemeen wel een verwijzing 
van een huisarts of specialist nodig. Voor kinderen tot 
18 jaar wordt logopedische zorg volledig vergoed, 
indien de logopedist een contract heeft afgesloten met 
uw zorgverzekeraar.
Voor volwassenen zit de zorg ook in het basispakket, 
maar gaat het eerst  van het eigen risico af. 

WILT U MEER WETEN? 

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de balie van De 
Nieuwe Dam. Met vragen kunt u zich ook rechtstreeks 
wenden tot Salima Aouadi  (lid Nederlandse Vereniging 
Logopedie en Foniatrie) gevestigd binnen De Nieuwe 
Dam. (010-7891600)

Paramedisch centrum


