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Bereikbaarheid

Het Advies- en behandelcentrum
biedt de volgende specialisaties:

Onze logopedisten zijn tijdens werkdagen
voor u telefonisch bereikbaar van 08.30 12.00 uur. Openingstijden van de praktijk
van 08.30 - 17.00 uur.
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Advies- en behandelcentrum
Logopedie

Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Verpleeghuisgeneeskunde
Psychologie
Geestelijke verzorging

Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Informatie voor cliënten

In de kracht van je leven is het zo vanzelfsprekend om goed in je vel te

Het ontstaan

Signalen

zitten dat je er vaak niet bij stil staat, maar met het klimmen van de jaren

Soms is het alleen de mond, maar
meestal ontstaan problemen als
onderdeel van andere stoornissen zoals
CVA (beroerte) of de ziekte van Parkinson.
Zo is afasie een taalstoornis die dikwijls
acuut ontstaat na een beroerte. Soms ook
ontstaat afasie geleidelijk, zoals bij
dementie. Een CVA of Parkinson kunnen
zorgen voor dysartrie, een stoornis in de
verstaanbaarheid.

Signalen bij slikproblemen kunnen zijn:
• regelmatig verslikken;
• voortdurend hoesten bij het drinken;
• lang aan tafel zitten;
• het eten haast niet weg krijgen.

beginnen lichamelijke en geestelijke klachten zich meer te manifesteren.
Bij Azora helpen we deze klachten zo veel mogelijk te voorkomen en uw
niveau van functioneren zo goed mogelijk te verbeteren. We zetten onze
deskundigheid niet alleen in voor ouderen. Ook mensen die bijvoorbeeld
revalideren, sporten of die - om welke reden dan ook - een dieet nodig
hebben, kunnen bij ons terecht.
Ook voor u

Wat is de rol van de logopedie?

Binnen Azora hebben we de beschikking over een professioneel advies- en
behandelcentrum. Dit advies- en behan
delcentrum is letterlijk een centrum: hier
staat een uitgebreid team van behande
laars klaar om u te helpen en om de vervelende gevolgen van uw situatie zoveel
mogelijk te beperken. Het advies- en
behandelcentrum is bedoeld voor iedereen. Ook voor u. Niet alleen als u klant
bent van Azora, maar bijvoorbeeld ook
als u in de buurt woont, meer informatie
wilt, of wilt komen vanwege een bepaalde
specialisatie. Soms heeft u een verwijzing
van uw huisarts nodig. In deze folder kunt
u meer lezen over logopedie.

Praten, het lijkt letterlijk zo vanzelf
‘sprekend’. Maar voor sommige mensen
is het heel lastig (geworden) om zich
verstaanbaar te maken. Logopedie is
gericht op het verbeteren of mogelijk
maken van communicatie, op welke wijze
dan ook. De logopedist van Azora biedt
hulp als u door een ziekte of aandoening
problemen heeft op het gebied van stem,
spraak, taal of gehoor, of als u slik
problemen heeft. U leert met deze
problemen om te gaan en weer zo
goed mogelijk te functioneren en/of de
problemen te verminderen. Daarnaast
kan de logopedist u ondersteunen bij
het leren omgaan met beperkingen of
handicaps in de communicatie.
Kortom, als er in de mond iets aan de
hand is, heeft u baat bij logopedie.

Ook voor andere ‘mondproblemen’
kunt u terecht bij de logopedist. Denk
aan stemproblemen of slikproblemen.
Bij slikproblemen gaan mensen geleidelijk
minder goed eten. De logopedist kijkt
dan onder meer naar de houding van
mensen, welke vastigheid de maaltijd
heeft, of het gebit goed past, de mond
functies enzovoort. Hier komt de samen
werking met collega deskundigen zoals
diëtisten, fysio- en ergotherapeuten en
de verpleeghuisarts goed van pas.

Omdat de logopedisten van Azora
gespecialiseerd zijn in ouderen en in
mensen met bovenstaande stoornissen,
geven ze hierover ook voorlichting aan
mantelzorgers en andere geïnteres
seerden.

