Oog voor wat telt

Behandelpraktijk
voor logopedie

Wanneer spreken niet meer
vanzelfsprekend is.
De logopedist van Saffier
kan uitkomst bieden.
De logopedisten van Saffier bieden kwalitatieve
zorgverlening en zorg op maat bij volwassenen en ouderen.
Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van o.a. mensen
met neurologische en oncologische problemen. Na het
bespreken van uw klachten stellen we een behandelplan
op maat voor u op. Het kan voorkomen dat u voor de
behandeling van uw klachten bijvoorbeeld ook een
ergotherapeut of diëtist nodig hebt. Bij Saffier hebben wij
meerdere behandelpraktijken, zodat er altijd ruimte is om
samen te werken met andere disciplines!
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Waar kan de logopedist van Saffier u bij helpen?
• Bij de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme - adviseren
en begeleiden van patiënten en direct betrokkenen op het
gebied van spreken, en veilig eten en drinken.
• Perifere aangezichtsverlamming- mimetherapie om de
symmetrie van uw gezicht in rust en tijdens bewegen te
verbeteren.
• COPD - ademtraining tijdens spreken, en oefeningen
en adviezen om verslikken tijdens eten en drinken te
voorkomen.
• Afasie bij problemen met taal en communiceren.
• Dysartrie bij problemen met de spraak en communiceren.
• Slikproblemen bij volwassenen.
• Keelklachten - pijn bij spreken, Globus gevoel.
• Stem klachten - vermoeid na spreken, zachte stem,
heesheid / schorheid.
• Stembandverlamming.
• Nasaliteitsklachten.
• Gehoor problemen- spraakafzien individueel of
groepsbehandeling.
• Dementie - adviseren en begeleiden van patiënten en
direct betrokkenen op het gebied van taal, communicatie,
en veilig eten en drinken.
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Specialisaties
De logopedist van Saffier is gespecialiseerd in het behandelen
van ouderen. Ook is zij aangesloten bij ParkinsonNet, een
regionaal netwerk van zorgverleners
die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden
van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson
lijkende aandoeningen.

Kwaliteit
De logopedist van Saffier is aangesloten bij:
Nederlandse vereniging van logopedie en foniatrie
Kwaliteitsregister paramedici
Parkinson netwerk
Kwaliteitskring neurologie Den Haag
Kwaliteitskring Delft, Den Haag en Westland

Vergoeding & kosten
Logopedie wordt vergoed uit de basiszorg van uw
ziektekostenverzekering. Volwassenen betalen een deel uit het
eigen risico. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om
informatie in te winnen over uw eigen risico.
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U kunt bij Saffier terecht op verwijzing van de huisarts
of specialist, maar de logopedisten zijn voor een aantal
verzekeraars ook Direct Toegankelijk (DTL). Dat betekent
dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken.
Informeer bij uw verzekeraar of u een verwijzing nodig
heeft.

Betalingen
Als u uw behandelingen vergoed krijgt, dan declareren wij
rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Daar hebt u dan geen
omkijken naar!
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Klanttevredenheidsonderzoek
Graag horen wij van cliënten hoe zij onze dienstverlening
ervaren, zodat wij deze steeds kunnen verbeteren. Daarom
wordt aan het begin van uw behandeltraject gevraagd of
u mee wilt doen aan het klanttevredenheidsonderzoek dat
wordt uitgevoerd door Qualizorg.

Meer informatie & afspraken
Wilt u een afspraak maken of meer informatie, neem dan
contact op met het Servicebureau van Saffier:
Telefoon: 0800 - 7 233 437 (elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur)
Mail: servicebureau@saffiergroep.nl
Of loop even binnen bij een van de wijkservicepunten/
zorgwinkels van Saffier:
Swaenestate
Volendamlaan 11
ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Wijkservicepunt/Zorgwinkel Randveen
Randveen 66
di & vrij 8.30 – 12.30 uur
Wijkservicepunt Maison Gaspard
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
di & do 13.30 – 15.30 uur
www.saffiergroep.nl
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Waar kunt u terecht voor logopedie van Saffier?
De logopedisten van Saffier zijn werkzaam op meerdere
locaties. Kunt u niet naar één van de praktijkruimtes komen?
Dan komt de logopedist van Saffier graag bij u thuis.
Voorwaarde is wel dat u een indicatie/verwijzing van uw
huisarts heeft voor een behandeling aan huis én dat u binnen
een straal van 3 km van één van de locaties woont.
De logopedist van Saffier heeft praktijkruimte in:
Swaenestate
Volendamlaan 11, 2547 CA Den Haag
Mechropa
Scheveningseweg 96, 2584 AC Den Haag
Nolenshaghe
Mgr. Nolenslaan 22, 2555 XZ Den Haag
Op of rondom onderstaande locaties behandelen de
logopedisten van Saffier alleen aan huis:
WoonZorgPark Swaenehove
Heiloostraat 296, 2547 KX Den Haag
WoonZorgPark Swaenesteyn
Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag
WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36, 2552 BR Den Haag
Huize Royal/Royal Rustique
Rusthoekstraat 38, 2584 CV Den Haag
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