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(Yalnızca Hollandaca!)

nedir?nedir?
Konuşma terapisi

Konuşma terapisti sizinle 
birlikte sizin için önemli!

  Konuşma 
terapistinden 
   doğrudan randevu 
   almak mümkün müdür?

İletişim detayları

Bir konuşma terapistinden randevu almak sıklıkla bir sevk
yazısı gerektirir. Pratisyen veya uzman hekiminizden bu 
tür bir yazıyı hazırlamasını isteyiniz. Ardından randevuyu 
kendiniz alabilir ve yazıyı yanınızda götürebilirsiniz.
Birçok konuşma terapisti muayenehanesi, doğrudan randevu 
almanıza da izin verir, bu durumda bir sevk yazısı gerekli 
değildir. Konuşma terapisine ihtiyaç duyan kişi, öğrenmek 
için daha fazla bakıma ve rehberliğe ihtiyaç duyan bir 
çocuk mu? Bu durumda okul bir konuşma terapistini çağırabilir.
Bir bakımevinde yaşıyorsanız, konuşma terapisi örneğin 
doğrudan bakımevi vasıtasıyla ayarlanabilir.
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Konuşma terapisti sizinle birlikte sizin
için önemli olan insanlara tavsiyelerde
bulunacak ve destekleyecektir. 

Konuşma terapisi; konuşma, dil, ses, 
işitme, iletişim, yeme ve içme (yutma) 
sorunlarına sahip olan insanlara yardım 
eden bir bakım şeklidir. Her insan 
bağımsız olarak iletişim kurmak ister. 
Ama bu her zaman işe yaramaz. Örneğin, 
kendi kendine konuşmaya başlamayan 
küçük çocukları düşünün. Ama aynı 
zamanda inme nedeniyle artık konuşa-
mayan, yemek yiyemeyen veya içemeyen 
yetişkinler de var. Bu tür sorunlar okula 
gitmeyi, çalışmayı ve diğer insanlarla  
etkileşimde bulunmayı zorlaştırır ve 
bu da kişinin hayatına olumsuz etki 
eder. Neyse ki, bir konuşma terapisti 
size yardımcı olabilir. Konuşma terapi-
sinin amacı, bir kişinin iletişim kurma 
ve bağımsız bir şekilde yeme ve içme 
yeteneğini iyileştirmek ve böylece daha 
fazla bakımsız bir yaşama sahip olmasına 
yardımcı olmaktır. 

Bir konuşma terapisti size  
nasıl yardımcı olabilir?
Bir konuşma terapisti, dil ve konuşma ile 
ilgili sorunlarınızı inceleyecektir. Örneğin, 
bu sorunlar günlük hayatınızı nasıl 
etkiliyor? Konuşma terapisti kişisel 
durumunuzu inceleyecektir: yaşam 
ortamınız nasıl? Sizin durumunuza en 
uygun tedavi hangisidir? Tedavi sırasında 
hangi tekniklerin size yardımcı olabileceği-
ni öğreneceksiniz. Konuşma terapistine 
yaptığınız ziyaretler sırasında bu teknikleri 
uygulayacaksınız. Size ayrıca evde 
yapabileceğiniz egzersizler de verilecektir. 

Konuşma terapisti, hem size hem de sizin 
için önemli olan kişilere tavsiyelerde 
bulunacak ve destek olacaktır. Örneğin 
ebeveynleriniz, partneriniz veya bakım 
sağlayıcılarınız. Bazen telefonunuzdaki bir 
uygulama aracılığıyla veya görüntülü 
aramalar yoluyla ilave yardım alacaksınız. 

Bir kişi hangi durumlarda bir 
konuşma terapistinden yardım 
alabilir?
Bir konuşma terapisti, dil ve konuşma ile 
ilgili sorunlarda yardımcı olur. Bir konuşma 
terapisti, bir çocuk konuşmaya başlamadan 
önce de hâlihazırda yardımcı olabilir. 
Çünkü konuşma terapisti ağız, dil ve yutma 
konusunda uzmandır.

Örnekler:
• Memeden veya biberondan iyi içemeyen 

bebekler.
• Dil gelişimindeki bir sorun nedeniyle 

kendi kendine konuşmayı öğrenemeyen 
çocuklar.

• Kekeleyen veya bazı kelimeleri telaffuz 
edemeyeninsanlar .

• Kısık sesli veya sesini kaybetmiş olan 
insanlar.

• Bir hastalık nedeniyle artık düzgün 
şekilde konuşamayan veya yutamayan 
insanlar.

Konuşma terapisinin maliyeti 
nedir?
Konuşma terapisi, sağlık sigortanız 
tarafından karşılanır. Ek sigorta gerekli 
değildir. 18 yaşından itibaren katkı payı 
uygulanır. Bir konuşma terapistinin bir 
sağlık sigortasıyla sözleşmesi yoksa, geri 
ödeme sağlık sigortası poliçenizin 
şartlarına ve koşullarına bağlı olacaktır.

Konuşma terapistini nereden 
bulabilirim?
 Yakınlarınızda bir konuşma tedavisi 
muayenehanesi mi arıyorsunuz? Lütfen 
www.logopedie.nl adresini ziyaret ediniz.

  Konuşma  
terapisti kişisel  
    durumunuzu 
 inceleyecektir
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