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Leeg

Voor volwassenen én kinderen die te maken 
hebben met aangezichtsverlamming, biedt 
de praktijk mimetherapie. Mimetherapie 
is het revalideren van patiënten met een 
aangezichtsverlamming, met als doel de 
asymmetrie van het gezicht en de expressie-
mogelijkheden zoveel mogelijk te verbeteren.
Ook patiënten die te maken hebben met 
een hersentumor, kanker in het mond- en 
keelgebied of longkanker, kunnen bij Lo-
gopediepraktijk Facialis terecht. Daarnaast 
kunnen mensen die last hebben van keel-
klachten, hyperventilatie of COPD zich ook 
 aanmelden.
De praktijk doet onderzoek en biedt be-
handelingen, advies en begeleiding. De 
behandelingen zijn gericht op spraak, taal, 
expressie, ademhaling, eten en drinken. In 
het geval van neurorevalidatie gaat het erom 

Train je expressie!
Logopediepraktijk Facialis is een gespecialiseerde logopediepraktijk, en houdt 
zich voornamelijk bezig met neurologische en oncologische patiënten. Het 
gaat om volwassenen die te maken hebben gehad met een beroerte of andere 
neurologische aandoening. Voorbeelden van neurologische aandoeningen zijn 
multiple sclerose, dementie en verschillende spierziekten (waaronder ALS). 

de patiënt  zoveel mogelijk zelfstandig te laten 
functioneren na een beroerte, in de eigen 
vertrouwde leefomgeving, op het gebied van 
taal, spraak, eten en drinken.
Advies en begeleiding is er ook voor 
 patiënten en familieleden tijdens de pallia-
tieve fase en terminale fase, op het gebied 
van communicatie, het optimaliseren van de 
voorwaarden om het kunnen eten en drinken 
naar wens en behoefte en het scholen van 
zorgverleners.

Logopediepraktijk Facialis biedt zorg op 
maat. Uitgangspunt bij de behandelingen is 
dan ook wat de individuele patiënt zelf be-
langrijk vindt om weer te kunnen. De behan-
deling kan ook aan huis gegeven worden, 
bijvoorbeeld wanneer de patiënt niet in staat 
is om langs te gaan bij de praktijk.

Praktijkhoudster en logopedist Esther de 
Brabander houdt zich voortdurend op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
het vakgebied, en is onder meer lid van 
 ParkinsonNet.


