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Welke mogelijkheden biedt logopedie?
Logopedie geeft mensen de kans contact 

te maken met de mensen om hen heen. 

Daarnaast leert de logopedist mensen op 

een veilige en prettige manier te proeven, 

te eten en te drinken. Oefenen, speciale 

hulpmiddelen en training van de mensen 

die dagelijks hulp geven, bieden nieuwe 

mogelijkheden.

Een paar voorbeelden

• De mensen om je heen leren 

begrijpen;

• Contact maken;

• Duidelijk maken wat je bedoelt, met 

spraak, lichaamstaal, gebaren en 

plaatjes;

• Begrijpen hoe je dag eruit ziet

Heeft uw kind of familielid problemen met bijvoorbeeld praten, 
horen, begrijpen en begrepen worden? Of met eten en drinken? 
Dan zoeken de logopedisten van Elver graag naar een 
oplossing. Samen met u en onze andere specialisten die de 
mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking 
kennen en benutten. Wilt u logopedie aanvragen of wilt u meer 
informatie? Bel of mail ons gerust. Ook als uw kind of familielid 
in een andere instelling of thuis woont. Wij helpen u graag 
verder. 

• Beter horen: door een 

gehoorapparaat en een training om 

daaraan te wennen;

• Meer en beter praten

• Eten en drinken zonder hoesten en 

verslikken

• Eten krijgen en tandenpoetsen 

zonder strijd;

• Smaakbeleving bij sondevoeding

Logopedie 
 bij Elver
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Hoe werken onze 
logopedisten?
De logopedisten van Elver beginnen 

altijd met kijken en testen. Kijken 

naar hoe iemand praat, contact 

zoekt of juist vermijdt. Kijken naar 

hoe iemand ademt, eet of drinkt. 

Testen hoe goed iemand hoort, voelt 

of slikt. Wat zij gezien hebben 

bespreken de logopedisten met u, 

uw kind of familielid en hun 

begeleiders. De logopedisten werken 

samen me andere specialisten van 

het Elver Behandelcentrum, zoals 

een Arts voor Verstandelijk 

Gehandicapten, de gedragskundige, 

fysiotherapeut, ergotherapeut en 

diëtist. Samen met u organiseren zij 

de beste hulp. De ene keer is dat 

een hulpmiddel of een training voor 

u of de begeleiders van uw kind of 

familielid. Zo werken de specialisten 

van Elver geduldig en creatief met 

de unieke mogelijkheden van ieder 

mens. Een methode die onze 

logopedisten regelmatig inzetten 

heet Totale Communicatie.
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prettiger maakt. Wilt u logopedie 

aanvragen of heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact op met 

het Elver Behandelcentrum. Wij 

helpen u graag verder.

Voorbeeld Michiel
Michiel praat wel, maar hij is 

moeilijk te verstaan. Hij wijst veel 

naar voorwerpen en mensen om 

duidelijk te maken wat hij bedoelt. 

Wat andere mensen in zijn 

omgeving bedoelen, begrijpt 

Michiel niet zo goed. Gebeurt 

alles zoals hij het kent en gewend 

is, dan gaat hij met plezier mee. 

Maar verlopen dingen anders, dan 

stribbelt hij behoorlijk tegen. Zijn 

moeder wil graag begrijpen wat 

Michiel voelt en hoe ze beter met 

hem kan communiceren. Ze 

vraagt de logopedist om advies en 

Wat is Totale Communicatie?
Is praten met uw kind of familielid 

moeilijk of bijna onmogelijk? Dan biedt 

de Totale Communicatie veel kansen om 

toch met elkaar te kunnen 

communiceren. De logopedisten gaan 

uit van wat uw kind of familielid kan en 

wil. Daar passen zij zich op aan en ze 

leren u om dat ook te doen. Wat wil hij of 

zij zeggen met zijn of haar lichaam, 

gezichtsuitdrukking, oogcontact en 

gebaren? En kunnen voorwerpen, foto’s 

of pictogrammen daarbij helpen? Zo 

kunnen mensen die niet of moeilijk 

kunnen praten toch contact maken en 

meedoen. Dat scheelt heel veel 

boosheid, verdriet en agressie. En we 

geven hen een kans zich te ontwikkelen. 

De logopedisten van Elver zijn specialist 

in Totale Communicatie. Ze maken een 

communicatieplan dat precies bij uw 

kind of familielid past. En ze leren u en de 

medewerkers van Elver om de methode 

goed te gebruiken. Het verhaal van 

Michiel in deze folder laat duidelijk zien 

hoe Totale Communicatie zijn leven 



hulp. Een keer per week gaat Michiel 

naar de logopedist die hem beter leert 

praten. Ook leert de logopedist hem 

gebaren, bijvoorbeeld voor eten, drinken, 

zwemmen en slapen. Die gebaren maken 

meteen duidelijk wat hij wil of wat er gaat 

gebeuren. Bij Michiel thuis gebruiken ze 

voortaan dezelfde gebaren. Ook foto’s 

blijken Michiel heel goed te helpen om te 

begrijpen wat hij gaat doen. Hij snapt zijn 

omgeving nu beter. Michiel zoekt steeds 

vaker zelf contact en gaat bijna altijd met 

plezier met zijn moeder mee, behalve als 

hij naar het ziekenhuis moet.

Voorbeeld Bas
Bas is heel spastisch en kan daardoor 

niet goed slikken. Hij verslikte zich 

regelmatig en kreeg dan een 

longontsteking. Daarom krijgt hij 

voortaan voeding via een sonde. Maar 

Bas is een echte lekkerbek. Gebakjes 

en snoepjes vindt hij heerlijk. Zijn 

begeleider vraagt aan de logopedist of 

ze hem af en toe toch wat lekkers mag  

geven. De logopedist bekijkt goed hoe 

Bas slikt en geeft aan dat het niet veilig 

is om Bas via zijn mond eten te geven. 

Maar om hem toch te laten genieten 

van zijn favoriete snoepjes krijgt hij 

Flavour Fun. Dan zuigt Bas, onder 

begeleiding van de logopedist, op een 

snoepje dat veilig in een gaasje 

gewikkeld is zodat hij het niet kan 
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VRAGEN OVER LOGOPEDIE?

Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen? Neem dan gerust contact op met 
het Elver Behandelcentrum. Wij helpen u 
graag verder.

‘Dankzij 
Flavour Fun 
kan onze 
lekkerbek 
nog wel zijn 
favoriete 
smaken 
proeven, 
ondanks 
zijn sonde-
voeding’

doorslikken. En in overleg met de 

tandarts poetsen de begeleiders of 

ouders zijn tanden voortaan met 

verschillende smaken tandpasta. Bas 

geeft goed aan welke tandpasta hij 

wel of niet lekker vindt en kiest 

steeds een andere smaak. Hij kan 

geen gebakjes meer eten, maar wel 

heerlijk proeven. Bas is en blijft een 

lekkerbek.



Dit is Elver
In Elver klinkt ‘elk verhaal’ door. Dat is waar 

het bij ons om draait. Elk verhaal telt en is 

uniek. Bij ons gaat het om de verhalen van 

bewoners, deelnemers en hun verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers. Verhalen over 

kleine en grote stappen, over verdriet en 

geluk. Over samen verder komen, groeien 

of simpelweg genieten van een glimlach. Bij 

Elver bewegen we mee met de ander en 

zorgen we voor verbinding. We willen de 

beste zorg realiseren. Dat doen we samen 

met onze bewoners, deelnemers  en 

verwanten. De zorg stemmen we af op 

persoonlijke wensen en situaties. Bewoners 

en deelnemers maken zoveel mogelijk hun 

eigen keuzes en houden de regie over hun 

eigen leven.

Bij Elver begeleiden we bijna 700 bewoners 

en deelnemers met een lichte tot zeer 

ernstige verstandelijke beperking. Meer 

weten? Kijk op www.elver.nl.

CONTACT

T: 0314 69 69 11 

E: behandelcentrum@elver.nl 

Bezoekadres: 

Nieuw Wehlseweg 14

7031 HW Nieuw-Wehl

Postadres: 

Elver, postbus 3, 

7030 AA Wehl


