Informatie

Logopedie bij de
ziekte van Parkinson
Inleiding
In deze folder vindt u alle informatie over de mogelijkheden van logopedie bij
de ziekte van Parkinson.
Kenmerken van de ziekte van Parkinson
● maskergelaat;
● zachte hese stemgeving;
● kleine articulatiebewegingen;
● stotterachtige symptomen;
● slikproblemen
● moeite met beheersing van speeksel.
Diagnostiek
Met behulp van een anamnese (verslag van de ziektegeschiedenis) en
onderzoek wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Ook indien u geen directe
hulpvraag heeft, bent u gebaat bij vroegtijdig onderzoek en advies omtrent
mogelijke veranderingen/klachten rondom spreken, slikken en speekselbeheersing.
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Behandeling
De behandeling kan zich richten op een of meerdere onderstaande symptomen:
● Maskergelaat

Functioneel mimische en mondmotorische training gericht op groot bewegen, maximale inspanning en
veel herhalingen.
●

Zachte/hese stemgeving en kleine articulatiebewegingen

Onderzoek wijst uit dat de LSVT ((Lee Silverman Voice Treatment) en PLVT (Pitch Limited Voice
Treatment), de meest gebruikte en de meest efficiënte behandelmethodes zijn. De therapie is gericht op
luid stemgeven, welke een positief effect heeft op de verstaanbaarheid.
●

Slikstoornissen
Speekselverlies, moeite met kauwen, langzamer slikken en verslikken, moeten vroegtijdig onderkend
worden om gezondheidsproblemen te voorkomen. De logopedist analyseert met u de klachten bij het
kauwen of slikken en neemt een slikvolumetest en sliksnelheidstest af. Afhankelijk van de problematiek
is de behandeling gericht op inzicht krijgen in de klachten, advisering en informatie krijgen over hoe de
normale slik- en eetbeweging verloopt.

Logopedie Elkerliek ziekenhuis
Logopedisten van het Elkerliek ziekenhuis zijn al jaren actief en gespecialiseerd op het gebied van de ziekte
van Parkinson en werken nauw samen met de eerste lijn. De afdeling Logopedie is aangesloten bij het
ParkinsonNet.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de afdeling Logopedie,
telefoonnummer 0492 – 59 56 20.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Afdeling Logopedie
T: 0492 – 59 56 20
E: logopedie@elkerliek.nl

