Parkinson Vertellergroep
Heeft u de Ziekte van Parkinson en vindt u het prettig om de spreektechnieken die
u eerder individueel geleerd heeft te blijven oefenen? Dan is de logopedische groep
mogelijk iets voor u. In maandelijkse bijeenkomsten worden alle logopedische
aspecten van de spontane spraak getraind.
VOOR WIE?
De Parkinson Vertellergroep is geschikt voor:





Iedereen met de diagnose M. Parkinson/parkinsonisme
Iedereen die gemotiveerd is om de spraak op niveau te houden
U bent goed in staat om een gesprek over diverse onderwerpen te volgen
Woonachtig in ParkinsonNet gebied Deventer/Zutphen

WAT GAAN WE DOEN?
De Vertellergroep is een maandelijks terug kerende groep van circa 1 uur. Aan de hand van een samen
vooraf afgesproken thema wordt het spontaan spreken geoefend. Hierbij wordt elke deelnemer gevraagd
vooraf zijn inbreng voor te bereiden. Eerder geleerde technieken om luid en laag te spreken worden in
praktijk gebracht onder begeleiding van een logopedist die is aangesloten bij ParkinsonNet.
De kracht van de groep is dat u ziet dat anderen d.m.v. het toepassen van technieken het spreken
verbeteren en het niet alleen hoeven aan te nemen van de logopedist.
PRAKTISCH





Locatie: De bijeenkomsten zijn op Woonzorg‐ en Revalidatiecentrum PW Janssen
(Hermelijn 2 in Deventer)
Kosten: Groepsbehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Houd hierbij rekening met uw
eigen bijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.
Wanneer: De bijeenkomsten worden maandelijks organiseert. Voor precieze data verwijzen wij u naar uw
Solis logopedist, onze website of ons afsprakenbureau.
Voorafgaand: Er vindt een individuele intake plaats voorafgaand aan deelname aan de Vertellergroep om
verwachtingen te bespreken en te kijken of de groep bij u aansluit.

INFORMATIE? INTERESSE?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling logopedie binnen Zorggroep Solis.
Email: logopedie@zorggroepsolis.nl
Heeft u interesse in deelname aan de groep neem dan contact op met ons afsprakenbureau.
Tel:
(0570) 685 899
Email: afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

