
SAMENWERKING MET ANDERE DISCIPLINES
De logopedist maakt gebruik van de expertise 
van de fysiotherapeut of oefentherapeut 
voor een optimale behandeling. Vanwege de 
psychische belasting die leven met COPD met 
zich meebrengt kan het de deskundigheid van 
de psycholoog nodig zijn. Al deze disciplines zijn 
in het Gezondheidscentrum Wognum aanwezig. 
Als het nodig is werken wij gericht samen met 
als doel uw klachten te verminderen en de 
kwaliteit van leven te verbeteren. 

VERWIJZING
Behandeling geschiedt na verwijzing van uw 
huisarts, longarts of KNO-arts. Maar u kunt ook 
zonder verwijzing een afspraak maken voor 
logopedische behandeling. Met alle verzekeraars 
zijn contracten afgesloten. U kunt mij bellen of 
een email sturen. 

AFSPRAAK MAKEN

LOGOPEDIST 
Sandra Swalue
Tel: 06-5262 4654
Email: sandra.gcwognum@gmail.com
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LOGOPEDIE
ASTMA & COPD

SASKIA VRENEGOOR HUIDTHERAPEUT
Mijn	naam	is	Saskia	Vrenegoor.	Van	origine	ben	ik	schoonheidsspe-
cialist	en	sinds	17	jaar	werkzaam	als	huidtherapeut.	Een	huid-
therapeut is een paramedisch specialist die de gezonde, zieke en 
beschadigde huid behandelt. Ik ben gespecialiseerd in de behande-
ling van acne en de door acne beschadigde huid. Als huidtherapeut 
ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici, ben ik 
BIG-geregistreerd	en	heb	ik	contracten	met	alle	zorgverzekeraars.	
De meeste behandelingen worden dan ook  (gedeeltelijk) vergoed. 
Kijk voor meer informatie op: www.huidtherapiemedemblik.nl 
of	bel:	06-30093800

PRAKTIJK PODOTHERAPIE WEST-FRIESLAND
De	podotherapeuten	van	‘Praktijk	Podotherapie	West-Friesland’	rich-
ten zich op de behandeling van klachten in voet, knie, heup en rug. 
Wij zijn gespecialiseerd in de (preventieve) behandeling van klachten 
bij kindervoeten en door aandoeningen als diabetes en reuma. Uw 
podotherapeut is dé specialist in de voetengezondheidszorg. 
Kijk voor meer informatie op: www.podotherapiewestfriesland.nl 
of	bel:	0227-543682

PSYCHOLOGENPRAKTIJK DE KOGGEN
Wij	zijn	ervaren	psychologen	in	de	Basis	GGZ.	Wij	richten	ons	op	het	
behandelen	van	psychische	stoornissen,	zoals	angststoornissen,	
depressies, eetstoornissen, ADHD en dergelijke. Ook relatietherapie is 
mogelijk. Wij behandelen volwassenen en ouderen, maar ook kinderen 
en jongeren vanaf zes jaar. Onze behandelingen zijn kortdurend. Wij 
werken praktisch, klantgericht en in overleg met huisartsen en andere 
zorgverleners.	Wij	hebben	contracten	met	alle	zorgverzekeraars.	Voor	
behandeling is een verwijsbrief van uw arts of specialist nodig. 
Kijk voor meer informatie op: www.dekoggen.nl 
of	bel:	0229-574216

FYSIOPUNT
FysioPunt	is	een	praktijk	voor	fysiotherapie	met	locaties	in	Wognum,	
Spanbroek,	De	Goorn	en	Nibbixwoud.	Wij	bieden	naast	algemene	
fysiotherapie	diverse	specialistische	behandelingen.	Zoals	manuele	
therapie,	bekkenfysiotherapie,	handtherapie,	fysiotherapie	bij	

spanning-	en	stressgerelateerde	klachten,	revalidatiefysiotherapie	
en	sportfysiotherapie.	Samen	met	u	stellen	wij	de	best	mogelijke	
behandeling	op	maat	op.	Zo	helpen	wij	uw	gezondheid	en	kwaliteit	
van	leven	te	verbeteren.	Een	uitgebreider	overzicht	van	wat	wij	u	
kunnen aanbieden en wie wij zijn vindt u op onze website.
Kijk	voor	meer	informatie	op:	www.fysio-punt.nl	
of	bel:	0229-573053

ERGOTHERAPIE NOORD HOLLAND
Mijn	naam	is	Samantha	Schilder	en	ik	ben	werkzaam	als	ergothe-
rapeut.	Ergotherapie	richt	zich	op	mensen	die	door	een	ziekte,	han-
dicap of aandoening in het dagelijks handelen gehinderd worden. 
Heel gewone zaken, zoals een jas aandoen, koken, schrijven, naar 
het	toilet	gaan	en	het	werk	of	een	hobby	uitvoeren	kunnen	een	
probleem	vormen.	Samen	met	u	zoek	ik	naar	oplossingen	om	dit	
soort problemen te verhelpen of hiermee om te gaan.
Kijk voor meer informatie op: www.ergotherapienoordholland.nl
of	bel:	06-29124829

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK DE KOGGEMEER
Wij,		Astrid	Visser,	Suzanne	Koster	en	Eva	Langedijk	zijn	3	enthou-
siaste en ervaren verloskundigen met aandacht voor persoonlijke 
zorg . Wij begeleiden graag uw zwangerschap, de bevalling en het 
kraambed.	Onze	spreekuurlocaties	zijn;	Spierdijk	(ook	voor	echo’s)	
Opmeer en Wognum. Tevens hebben wij avondspreekuren. 
Kijk voor meer informatie op: www.dekoggemeer.nl
of	bel:	06-53705797	/	spoednummer:	06-23572200

LOGOPEDIE SANDRA SWALUE
Mijn	naam	is	Sandra	Swalue,	ik	ben	werkzaam	als	logopedist.	Ik	
bied hulp bij stemproblemen en uitspraakklachten. Ook kan ik u 
begeleiden bij problemen met het gehoor zoals oorsuizen (tinnitus), 
slechthorendheid en de omgang met hoor apparatuur. Als u een 
spraakstoornis heeft opgelopen door een aandoening of ongeval, 
zoals een beroerte, kan ik u helpen revalideren. Ik samen met de 
KNO-arts,	de	fysiotherapeut,	de	psycholoog	en	de	audicien.	
Kijk voor meer informatie op: www.paramee.nl
of	bel:	0229-284343

LUCAS BRÜHL MENSENDIECK
Als	oefentherapeut	Mensendieck	bied	ik	patiënten	hulp	bij	het	
verminderen	van	rug-	en	nekklachten,	pijn	in	de	gewrichten,	
klachten	bij	chronische	aandoeningen,	(oa.	ziekte	van	Parkinson,	
chronische pijn) houdingsafwijkingen, hoofdpijn, spanning en 
moeite met bewegen in het algemeen. Centraal in de behande-
ling staat het zelf aanleren van gezond bewegingsgedrag en het 
toepassen hiervan in het dagelijks leven. Ik ben gespecialiseerd 
in	het	behandelen	van	mensen	met	de	ziekte	van	Parkinson	(lid	
ParkinsonNet	Hoorn)	en	mensen	met	chronische	pijn	(lid	Netwerk	
Chronische	Pijn	Noord-Holland).	
Kijk voor meer informatie op: www.bruhl.nl
of	bel:	0226-351839
 

JEREMY DE VISSER PERSONAL TRAINER
Ik	ben	Jeremy	de	Visser,	en	al	ruim	15	jaar	vol	passie	werkzaam	
in de sport. Bewegen is een belangrijk onderdeel in het leven. 
Wanneer je wilt beginnen met meer bewegen en gezonder leven 
is het verstandig om persoonlijk haalbare doelen te stellen. Als 
personal trainer richt ik mij op zaken als afvallen, de conditie, 
massa en het verbeteren van de algehele fitheid. Daarbij is het 
mijn doelstelling om doormiddel van bewegen op een afwis-
selende en plezierige manier jou te laten werken aan je eigen 
welzijn.	Met	bewegen	train	je	niet	alleen	je	spieren	maar	ook	je	
immuunsysteem	en	psychische	gesteldheid.	Iemand	die	zich	fit	
voelt is positief gestemd!
Kijk voor meer informatie op: www.devisserpersonaltraining.nl
of	bel:	06-53570027
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WAT IS COPD?
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 
is de verzamelnaam voor een aantal chronische 
aandoeningen van de luchtwegen, zoals bronchitis 
en longemfyseem. Bij COPD raken vooral de 
kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend 
beschadigd door een voortdurende ontsteking 
ervan. De voorkomende oorzaken van COPD zijn 
roken of langdurig werken in een omgeving met 
veel stofdeeltjes van steen of metaal in de lucht. 
COPD komt meestal na het 40e levensjaar voor. 
Astma vertoont overeenkomsten met COPD. 
Echter wanneer astmapatiënten klachtenvrij 
zijn, hebben ze een normale longfunctie en 
ervaren ze geen beperkingen. Astma veroorzaakt 
moeilijkheden bij het ademhalen: de luchtwegen 
of de vertakkingen van de luchtwegen kunnen 
vernauwd raken, waardoor vooral de uitademing 
belemmerd is. In veel gevallen gaat astma gepaard 
met een allergie (bijvoorbeeld huisstofmijt, 
huidcellen van dieren, e.d.). Naast plotselinge 
benauwheidsaanvallen, kunnen hoesten en/of het 
opgeven van slijm ook voorkomen bij astma.

De luchtwegen van COPD-patiënten reageren 
sterk op prikkels van buiten zoals huisstof, 
tabaksrook en temperatuurverschillen. Het 
ademen lijkt dan niet meer vanzelf te gaan. Er 
ontstaat kortademigheid door benauwdheid. Elke 
ademhaling is te horen. Men heeft het gevoel te 
weinig lucht te krijgen, waardoor spanning en 
nervositeit optreden. Soms wordt er ook veel 
gehoest. Infecties en inspanning verergeren deze 
klachten. De ene patiënt heeft altijd last van de 
ademproblemen, de ander meer met perioden 
of in speciale situaties, zoals een astma-aanval 
als het weer omslaat. Daarnaast komen ook 
overmatige slijmproductie en chronische hoest 

voor bij COPD-patiënten. Dit is afhankelijk van 
soort en mate van COPD.

Ademhalen is op de eerste plaats een 
levensvoorwaarde, maar ook voor het spreken is 
adem onmisbaar. COPD-patiënten kunnen dan 
ook problemen hebben tijdens het praten. Door 
het ademtekort kunnen maar weinig woorden na 
elkaar gezegd worden. Er wordt vaak en duidelijk 
hoorbaar ingeademd, en soms ook op onlogische 
momenten tijdens het praten. Het spreken is 
hierdoor moeilijker te verstaan. Door de manier 
van ademhalen worden de stembanden overbelast 
en kan heesheid het gevolg zijn. Langer spreken 
is vermoeiend. Vooral COPD-patiënten met een 
spreekberoep kunnen veel last hebben van hun 
stem.

WAT DOET DE LOGOPEDIST?
De logopedische behandeling van COPD-
patiënten zal vooral gericht zijn op het omgaan 
met de eigen optimale longinhoud. De patiënt leert 
de ademverdeling hierop aan te passen in diverse 
situaties. De logopedist leert de COPD-patiënt een 
ontspannen gebruik van adem-/ stemkoppeling. 
Inzicht in het eigen adempatroon leert de patiënt 
wat hij moet doen bij dreigende of plotselinge 
benauwdheid. Hierdoor zal de aanval niet onnodig 
verlengd worden en zal er geen paniek ontstaan.
Door de spanning en de kortademigheid is 
de COPD-patiënt vaak in een minder gunstig 
adempatroon terecht gekomen. Ontspannings- 
en houdingsoefeningen zijn daarom belangrijk. 
De logopedist in het gezondheidscentrum 
Wognum werkt samen met de fysiotherapeut of 
oefentherapeut, longverpleegkundige en longarts 
voor een optimale behandeling.

ASTMA & COPD
Het vergroten van de spierkracht van de 
ademhalingsspieren kan ook door logopedist 
meegenomen worden in de behandeling, 
waardoor de COPD-patiënt meer hoestkracht 
heeft en met minder moeite kan spreken.

Stemoefeningen en ademoefeningen zorgen er 
tenslotte voor dat het spreken minder moeite 
kost. De logopedist kan dit met behulp van 
logopedische therapie rondom stemgeving en 
articulatie nog verder laten toenemen. Verder 
kan de logopedist communicatieadviezen 
geven aan de patiënt en zijn omgeving 
om de communicatie te optimaliseren. Bij 
vergevorderde COPD kan door de logopedist 
ondersteunende communicatie ingezet worden. 
De logopedist kan helpen bij het verminderen 
van en omgaan met chronisch hoesten en 
reflux. Bij gevorderde COPD krijgen steeds meer 
COPD-patiënten slikproblemen. De logopedist 
kan dan onderzoek, behandeling, begeleiding 
en adviezen bieden bij problemen bij eten en 
drinken.
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