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Vergoeding

Gerrits praktijk voor ademregie en hoofd & 
hals klachten heeft met alle zorgverzeke
raars een contract afgesloten. Logopedie is 
opgenomen in het basispakket en daarom 
wordt de behandeling op verwijzing door uw 
huisarts, tandarts of specialist altijd vergoed.  
Houd wel rekening met het eigen risico vanaf 
18 jaar. Vanaf 2011 kunt u ook direct een  
afspraak maken met een logopedist. Een ver
wijzing van uw huisarts of specialist is niet meer 
nodig. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden 
echter de Directe Toegankelijkheid Logo pedie 
(DTL). Raadpleeg uw polisvoorwaarden of 
neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

Informatie bij klachten  
in het hoofd- en halsgebied

Spieren die belangrijk zijn bij kauwen en slikken.



Klachten in hoofd en hals

Klachten in het hoofd & halsgebied worden 
gekenmerkt door pijn, het niet goed functio
neren van spieren en gewrichten in het hoofd 
en halsgebied en problemen bij kauwen en 
slikken. U kunt hierbij denken aan: 

 y Gespannen gevoel in de mondbodem en/
of tong

 y Globusgevoel (brok in de keel)
 y Moeite met slikken (het gevoel dat er iets 

in de keel zit of blijft hangen)
 y Gespannen halsspieren (in rust, tijdens 

spreken en zingen)
 y Stemklachten en/of snel vermoeide stem
 y Aangezichtsverlamming
 y Pijnlijk/vermoeid gevoel in de kauwspieren 

(kauwen, gapen, praten, bespelen muziek
instrument)

 y Pijn in de kaak en/of kaakgewricht, soms 
met uitstraling naar het oor.

 y Pijn/stijfheid na oncologische behandeling
 y Onverklaarbare tand/kiespijn
 y Uitstralende pijn naar hoofd, nek en 

schouder
 y Beperkte en/of  pijnlijke mondopening 
 y Knappende, krakende geluiden van het 

kaakgewricht
 y Duizeligheid
 y Oorsuizen

Als gespecialiseerd  logopedist kan ik u moge
lijk hulp bieden bij deze klachten.

Samenwerking

Bij veel genoemde klachten is samenwerking 
met huisarts, tandarts, k.n.o.arts, kaakchirurg, 
orthodontist of neuroloog noodzakelijk. 
Wanneer er een relatie bestaat tussen de 
klachten in het hoofd/halsgebied en de 
wervelkolom wordt er samen gewerkt met 
een fysiotherapeut. 

Spieren die belangrijk zijn bij het kauwen,  
welke klachten kunnen veroorzaken. 

Oorzaak van de klacht?

Klachten kunnen ontstaan door overbelasting 
van spiergroepen. Vaak door aanhoudende 
gewoonten als tandenknarsen, tongpersen, 
nagelbijten, veel kauwgom kauwen of het 
eten van hard voedsel. Ook een afwijkende 
houding van hoofd, nek, schouders en de 
positie van de kaak zijn van invloed. Naast 
overbelasting en houding speelt de psyche 
een belangrijke rol. Denk hierbij aan stress en 
oververmoeidheid.

Onderzoek en behandeling
Tijdens een eerste gesprek brengen we samen 
de klachten in kaart. Aan de hand van het 
onderzoek stellen we vast, of er sprake is van 
overbelasting en/of houdingsafwijkingen. 
Daarnaast worden eventuele psychische  
factoren besproken. Samen met u wordt het 
doel van de behandeling in een behandelplan 
vastgelegd. In het behandelplan komen de 
volgende aspecten aan de orde:

 y Houding
 y Musculaire belasting/belastbaarheid
 y Bewegingsbeperkingen
 y Afwijkende mondgewoonten
 y Behandeltechnieken t.b.v. mobilisatie, 

ontspanning en pijndemping
 y Huiswerkoefeningen
 y Het bewust maken van de eigen verant

woordelijkheid voor het ontstaan van 
klachten.


