Afasie
Afasie is een verworven taalstoornis die tot uiting kan komen bij spreken, begrijpen, schrijven
en lezen. Vogellanden beschikt over veel deskundigheid op het gebied van afasie. Kennis
hierover wordt gebundeld in het afasieteam. Het team stelt samen met u vast waar de
problemen zich precies voordoen en wat er aan te doen is.

Soorten afasie
Er zijn veel verschillende soorten afasie. De problemen die door afasie ontstaan, kunnen sterk van
elkaar verschillen. De één heeft bijvoorbeeld problemen bij het voorzitten van een vergadering. Een
ander kan geen gesprek meer voeren met zijn partner. Weer anderen hebben moeite met het lezen
van de krant of met het begrijpen van televisieprogramma’s.

Oorzaak
Afasie ontstaat door beschadiging van het taalcentrum in de hersenen. Dit kan bijvoorbeeld worden
veroorzaakt door een hersenbloeding of een auto-ongeluk. Naast de afasie kunnen zich andere
problemen voordoen zoals concentratie- en geheugenstoornissen of een halfzijdige verlamming.

Afasieteam Vogellanden
Het afasieteam van Vogellanden kijkt samen met u waar de problemen zich voordoen in de
communicatie en hoe deze problemen het beste behandeld kunnen worden. Daarvoor krijgt u eerst
een afspraak met de revalidatiearts en daarna twee uitgebreide onderzoeken door de klinisch linguïst
en de klinisch psycholoog.
Om een goed behandelprogramma voor u op te stellen is het belangrijk om precies uit te zoeken waar
het probleem zich voordoet. Zo kan de logopedist die u behandelt precies aansluiten bij uw niveau van
functioneren. Zo nodig kan geadviseerd worden om ook voor de bijkomende problemen een
begeleidingstraject te starten. Het afasieteam van Vogellanden kan u hierbij van dienst zijn.
Het interdisciplinaire afasieteam van Vogellanden bestaat uit:
Een klinisch linguïst (taalkundige)/logopedist.
Een neuropsycholoog
Psychologische medewerker.
Een revalidatiearts.

Onderzoek
Voorafgaand aan het samenstellen van uw behandelprogramma worden er een drietal onderzoeken
gedaan.

Revalidatiegeneeskundig onderzoek

https://www.vogellanden.nl:443/afasie.html

De revalidatiearts inventariseert de aanwezige stoornissen en gaat met u na welke problemen u
hierdoor ervaart in het dagelijks leven. Dit onderzoek neemt maximaal drie kwartier in beslag.

Linguïstische en logopedisch onderzoek

De neurolinguïst bekijkt met u de aard en ernst van de taalstoornis. Ook andere stoornissen op het
gebied van communicatie worden onderzocht. Meestal duurt dit onderzoek drie uur. Het onderzoek
wordt verdeeld in twee sessies van elk anderhalf uur. Soms is uitgebreider onderzoek nodig.

Neuropsychologisch onderzoek

U heeft een gesprek met de neuropsycholoog. De psychologisch medewerker doet daarna een
onderzoek en stelt onder andere vast of er problemen zijn met geheugen, aandacht en concentratie.
Dit onderzoek duurt twee uur. Indien nodig volgt een uitgebreider neuropsychologisch onderzoek.
De uitkomsten van de onderzoeken worden bij het bespreken van uw behandelplan met u besproken.

Aanmelding
U kunt u aanmelden voor een onderzoek via uw huisarts of logopedist. De kosten van het onderzoek
worden in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. Na aanmelding door de verwijzer
krijgt u van de planning een brief wanneer u wordt verwacht en bij wie. Bij aankomst in Vogellanden
kunt u zich melden bij de receptie.
Vervolg
Na uw behandelprogramma binnen Vogellanden is het raadzaam om regelmatig een logopedist te
bezoeken. Het afasieteam van Vogellanden maakt een afspraak met uw logopedist om het plan van
aanpak door te nemen. Als u nog geen logopedist heeft, en het is zinvol om een behandeling te
starten, zoeken we een logopedist bij u in de buurt.

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met
Elsbeth Boxum, klinisch linguïst en coördinator van het afasieteam Vogellanden, via (038) 498 13 52
of e.boxum@vogellanden.nl.
Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw
afspraakbevestiging. Bent u verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op
om een nieuwe afspraak te maken.?
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