Het afasieteam
In Vogellanden is veel deskundigheid aanwezig op het gebied van afasie. Deze kennis delen we
graag. Logopedisten en artsen van buiten Vogellanden kunnen terecht voor diagnostiek en
behandeladviezen. Hier vindt u informatie over het afasieteam van Vogellanden en haar
werkwijze.

Afasieteam Vogellanden
Afasie is één van de mogelijke gevolgen van niet aangeboren hersenletsel, zoals een CVA of een
ongeval. Het is een verworven taalstoornis die tot uiting kan komen in alle taalmodaliteiten: spreken,
begrijpen, schrijven en lezen. De aard en ernst van de problemen kunnen sterk variëren. Naast de
afasie kunnen zich andere problemen voordoen, zoals concentratie- en geheugenstoornissen of een
hemiplegie. Door de complexiteit en de uitgebreidheid van de stoornissen is de keuze en uitvoering
van de behandeling complex. Het afasieteam bij Vogellanden bestaat uit een:
Klinisch linguïst (taalkundige)/logopedist
Klinisch psycholoog
Psychologische medewerker
Revalidatiearts
Wat doet het afasieteam?
In kaart brengen van aard en ernst van de taalstoornis.
Beoordelen van het cognitieve functioneren.
In kaart brengen van andere stoornissen en beperkingen die de communicatie negatief
beïnvloeden, zoals mobiliteit en belastbaarheid.
Adviseren over de logopedische therapie en aanvullende therapeutische mogelijkheden.
Evalueren van de taalstoornissen en het communicatief functioneren (therapie-effectmeting)
zodat als het nodig is, de therapie kan worden bijgesteld of worden afgebouwd.

Onderzoek
Om een goed behandel- en begeleidingstraject op te starten voor de afasiepatiënt is het noodzakelijk
om de taalstoornissen in de vier taalmodaliteiten (spreken, begrijpen, schrijven en lezen) nauwkeurig
in kaart te brengen. Met een precieze omschrijving van het probleem, kan gestart worden met een
gerichte therapie. Ook is het van belang om andere stoornissen en beperkingen te inventariseren.
Hier moet rekening mee worden gehouden bij het invullen van de logopedische therapie. Zo nodig
adviseert het afasieteam om voor de bijkomende problemen een begeleidingstraject te starten. Het
afasieteam verzorgt de volgende onderzoeken:

Revalidatiegeneeskundig onderzoek

De revalidatiearts inventariseert de stoornissen, de beperkingen en de ervaring van de handicap. Dit
onderzoek neemt maximaal drie kwartier in beslag.
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Linguïstisch en logopedisch onderzoek

De klinisch linguïst/logopedist brengt de precieze aard en ernst van de taalstoornis in kaart. Ook
andere stoornissen op het gebied van communicatie worden onderzocht en er volgt een beoordeling
van de non-verbale communicatiemogelijkheden. Meestal duurt dit onderzoek drie uur. Soms is
uitgebreider linguïstisch onderzoek gewenst.

Neuropsychologisch onderzoek

Door middel van een neuropsychologisch onderzoek worden de cognitieve functies beoordeeld. Dit
onderzoek duurt twee uur. Daarnaast vindt een gesprek plaats van een half uur met de psycholoog.
Indien nodig volgt een uitgebreider neuropsychologisch onderzoek.

Behandeladviezen
De behandelend logopedist wordt door het afasieteam van Vogellanden uitgenodigd voor een
interdisciplinair overleg, waaraan de klinisch linguïst, de revalidatiearts, de neuropsycholoog en de
psychologisch medewerker deelnemen.
In dit overleg wordt een behandeladvies geformuleerd. Dit advies, inclusief de testgegevens, wordt
schriftelijk verstrekt aan de behandelend logopedist en de verwijzer. Indien gewenst vindt een
nagesprek plaats met de revalidant. Het streven van het afasieteam is om de behandeling te laten
plaatsvinden in de perifere logopediepraktijk in de omgeving van de revalidant. Als er sprake is van
ingewikkelde problematiek, die gespecialiseerde behandeling vraagt, kan de revalidant in Vogellanden
behandeld worden.

Aanmelding
De aanmelding verloopt via de verwijzer (meestal de huisarts, neuroloog, verpleeghuisarts of
revalidatiearts) bij het poliklinisch secretariaat van Vogellanden. De kosten van het onderzoek worden
in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed.

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met
het secretariaat Volwassenrevalidatie via (038) 498 13 15.
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