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Betrokkenheid  
van kinderen bij 
afasietherapie 
In welke mate betrekken logopedisten kinderen bij de therapie van 
hun afatische ouder?

Maaijwee, RuttenJacobs, Schaapsmeerders, 
van Dijk en de Leeuw (2014) stellen in een 
recent onderzoek dat, in tegenstelling tot de 
trends bij de meeste andere ziekten, de ge
middelde leeftijd waarop iemand een ische
misch cerebrovasculair accident doormaakt, 
afneemt. Dit is voornamelijk het gevolg van 
een verhoogde incidentie van een CVA bij 
‘jonge’ individuen (onder de 50 jaar). Een CVA 
is een ziekte die 15 miljoen patiënten wereld
wijd jaarlijks raakt. Dit resulteert in dat een 
derde van deze groep overlijdt en twee derde 
van de overlevenden ernstig beperkt blijft. 
Ongeveer 80% van alle CVA’s is ischemisch, 
waarvan 10% optreedt bij personen onder de 
leeftijd van 50 jaar. Volgens de Nederlandse 
CVAvereniging (2014a, 2014b) worden in 
Nederland jaarlijks 41.000 mensen voor de 
eerste keer door een CVA getroffen. Daarvan 
zijn ruim 750 mensen jonger dan vijftig jaar. 

Jonge mensen die getroffen worden door 
een CVA, met mogelijk afasie als gevolg, 
 hebben vaak een gezin met opgroeiende kin
deren (Prakken, 2000). Een studie van Man
ders, Mariën en Janssen (2011) toont aan dat 
de medewerking, ofwel het betrekken van al
le gezinsleden in het begin van de therapie, 
de kans op het vermijden van de communi
catie met het afatisch gezinslid vermindert. 
Als de afasiepatiënt veel ondersteuning krijgt 
van zijn gezin, kan dit leiden tot een snellere 
vooruitgang binnen de therapie (Dalemans, 
2010; Hafsteinsdóttir en Schuurmans, 2009). 
Adequate ondersteuning, informatie en trai
nen van gezinsleden is daarom erg belangrijk 
(Manders, et al., 2011). Hoewel de behan
delaars van revalidatieteams voornamelijk 
patiënt gericht te werk gaan, is de steun voor 
partners door de behandelaars toegenomen 
in de afgelopen jaren. Het is echter nog onge

Bas is een voorbeeld van een afatische ouder (zie kader 6: casusbeschrijving)
getroffen door een ischemisch cerebrovasculair accident (CVA). Bas geeft aan met 
name hinder te ondervinden in de communicatie met zijn kinderen van vier en acht 
jaar. Dit was de aanleiding om door middel van een casestudy te onderzoeken in 
hoeverre logopedisten thuiswonende kinderen betrekken bij de afasietherapie in 
het revalidatiecentrum. De onderzoeksvraag luidt: ‘In welke mate betrekken logo-
pedisten thuiswonende kinderen tot 18 jaar bij de logopedische therapie in de 
 revalidatiefase van hun afatische ouder?’. Aan de hand van diepte-interviews met 
logopedisten uit verschillende revalidatiecentra en literatuuronderzoek, werd 
 getracht antwoord te geven op deze vraag. Deze studie is gedaan als afstudeer-
onderzoek aan de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen. 

auteurs

inge smeele
LOGOPEDIST

christa te winkel
MSC, LOGOPEDIST, DOCENT HANZE

HOGESCHOOL GRONINGEN



19NUMMER 11, november 2015 19

bruikelijk om ondersteuning te bieden aan 
jonge kinderen, als een van de ouders getrof
fen is door een CVA (VisserMeily et al.,2005).

Gevolgen
Er is relatief weinig bekend over hoe met 
name jonge kinderen reageren op en om
gaan met een ouder die plotseling afasie 
heeft (Harlow & Murray, 2001; Te Meij & De 
Haan, 2014). Bastiaanse (2010) beweert dat 
met name kinderen die in hun tienerjaren 
zijn, kunnen lijden onder de gevolgen van 
afasie. Wat precies de invloed is op het leven 
van kinderen tot en met 18 jaar, waarvan één 
van de ouders een CVA heeft gehad is nog 
nauwelijks wetenschappelijk onderzocht 
(Nederlandse CVAvereniging, 2005; Teasell, 
McRae, & Finestone, 2000; VisserMeily, 
Tielen, Post, Meijer, & Lindman, 2004). 
 Kinderen van een CVAgetroffene geven 
zelf aan het meest moeite te hebben met  
de  karakterverandering en de veranderde 
communicatie (VisserMeily & Tielen, 2004). 
Taal en communicatieproblemen leiden in 
veel gevallen tot spanningen binnen het ge
zin (Robert & Mariën, 2006). Uit onderzoek 
van VisserMeily et al. (2005) blijkt dat 40% 
van de ouders die te maken hebben gehad 
met een CVA in hun gezin, vindt dat hun kind 
niet goed begeleid is. Volgens Eilander et al. 
(2006) verschilt de behoefte aan begelei
ding tijdens het zorgtraject van de getroffe
ne per gezin en per fase. Dit vraagt om extra 
alertheid bij de behandelaars. In de praktijk 
vindt intensieve begeleiding van kinderen 
van een ouder met hersenletsel slechts inci
denteel plaats en uitsluitend op uitdrukkelijk 
verzoek van de ouders of het kind zelf. Om 
praktische redenen zijn kinderen soms wei
nig betrokken bij de therapieën in een reva
lidatiecentrum. De kinderen zijn vanwege 

school of studie overdag niet makkelijk be
schikbaar voor meeloopdagen of vergelijk
bare acties. Daarnaast willen sommige ou
ders hen niet blootstellen aan de indrukken 
van een behandelinstelling. Overigens be
staat ook de indruk dat behandelaars weinig 
ervaring hebben in het begeleiden van 
 kinderen (Eilander et al., 2006). 

Logopedische therapie
Manders et al. (2011) vullen aan dat het met 
name belangrijk is voor kinderen om informa
tie te ontvangen over de gevolgen van afasie 
in de communicatie, over de beste manier van 
communiceren, over de verwachtingen rond
om herstel, praktische training in hoe te com
municeren met het gezinslid met afasie, infor
matie over de logopedische behandeldoelen 
en informatie over wat afasie precies is. In 
2001 beschreven Harlow en Murray in een 
casereport hoe een elfjarig kind betrokken 
wordt bij de logopedische therapie van haar 
vader. Het kind helpt de afatische ouder met 
het invullen van werkbladen. Daarnaast leert 
de logopedist het kind om woorden soms een 
andere vorm te geven. Hierdoor kan het kind 

IN HET KORT
Dit artikel beschrijft een casestudy naar het betrekken van thuiswonende kinde-
ren tot 18 jaar door logopedisten bij de logopedische therapie in de revalida-
tiefase van hun afatische ouder. De aanleiding voor de casestudy is casus Bas 
(kader 6: casusbeschrijving). Bas is een voorbeeld van een afatische ouder met 
twee thuiswonende kinderen. Er zijn diepte-interviews afgenomen bij logopedis-
ten, die werkzaam zijn in verschillende revalidatiecentra in Nederland. Het betrek-
ken van kinderen bij de logopedische therapie stond bij geen van de responden-
ten vastgelegd in een protocol, richtlijn of standaard van hun revalidatiecentrum. 
De respondenten geven aan behoefte te hebben aan scholing om kinderen van 
een afatische ouder bij de logopedische therapie te betrekken. Het artikel hoopt 
een aanzet te geven tot het ontwikkelen van een protocol, richtlijn of standaard 
met speerpunten ten aanzien van het betrekken van thuiswonende kinderen bij 
de logopedische therapie, tevens hoopt het artikel een aanzet te geven tot het 
ontwikkelen van bijscholing, informatie- en behandelmateriaal.

de vader helpen tijdens het spreken. Onlangs 
beschreven Te Meij en De Haan (2014) hoe 
drie kinderen (pasgeboren, vijf en zeven jaar) 
bij de logopedische therapie van hun 27jari
ge alleenstaande moeder met een ernstige 
afasie betrokken worden. De eerste twee 
maanden na het CVA is de vrouw opgenomen 
in een revalidatiecentrum. De vrouw en haar 
vader kiezen er uitdrukkelijk voor om de kin
deren buiten de therapieën van het revalida
tiecentrum te houden, om hen emotioneel 
niet nog meer te belasten. Twee maanden 
post onset wordt gekozen voor thuistrainin
gen die ondersteund worden met poliklini
sche therapie in het revalidatiecentrum. De 
logopedist heeft in de thuissituatie de com
municatie tussen de vrouw en haar drie 
 kinderen geobserveerd. Op basis hiervan 
heeft de logopedist op aangepast niveau uit
leg gegeven over de begrippen CVA en afa
sie. Hierbij wordt het werkboek: ‘Onze pappa 
kreeg een ongeluk in zijn hoofd’. (Van Dun, 
2010) gebruikt. Daarnaast biedt de logope
dist praktische communicatieoefeningen aan 
zoals woordvindingsoefeningen op basis van 
raadspelletjes, fluencyoefeningen en totale 
communicatieoefeningen, die gedaan wor

Actief en tijdig aanbieden van:
•  Erkenning en herkenning van hun 

 situatie.
•  Informatie over de ziekte en omgang 

met de zieke.
•  Lotgenotencontact.
•  Betrokken worden bij de zorg.
•  Belangrijke vaardigheden beheersen.
•  Hulp van een professional, indien 

 nodig.

KADER 1. Behoeften en wensen (Nederlandse 
 Hartstichting, 2004; Tielen, 2007).

Vanaf 1 juli 2014 zijn de Afasie Vereniging Nederland, Vereniging Cerebraal en de CVA
vereniging Samen Verder gefuseerd. Zij gaan nu verder als Hersenletsel.nl (Hersenletsel, 
2015). Op landelijk niveau is er aandacht voor kinderen van CVApatiënten. Er worden 
verschillende activiteiten en producten ontwikkeld, waaronder boeken, filmpjes, maar  
ook gezinsdagen, familiedagen en weekenden. Zo is er in oktober 2015 een jongeren
weekend gepland speciaal voor jongeren die een ouder hebben met NAH, en mogelijk 
daardoor ook afasie. Voor een overzicht van alle activiteiten kunt u de website  
http://www.hersenletsel.nl/activiteitenenproducten/agenda.html raadplegen. 

KADER 2. Overzicht landelijke activiteiten (Hersenletsel, 2015).
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den met de moeder en de kinderen. Ook 
oefent de logopedist samen met de vrouw en 
haar jongste kind liedjes. In het revalidatie
centrum wordt de communicatie geëvalueerd 
en wordt er geoefend met rollenspellen.

Richtlijnen en protocollen
In de richtlijnen en aanbevelingen ‘Zorg voor de 
mantelzorg’ schrijft de Nederlandse Hartstich
ting (2004) de aanbeveling: ‘Er zijn aanwijzin
gen dat het bieden van ondersteuning aan 
kinderen van CVAgetroffenen een vast on
derdeel dient te zijn van de behandeling in het 
revalidatiecentrum, omdat kinderen en ouders 
daar behoefte aan hebben en omdat de veran
derde sociale situatie binnen het gezin een 
negatieve invloed kan hebben op de ontwikke
ling en de manier van het opgroeien van de 
kinderen. Het doel van de ondersteuning is het 
leren leven met de gewijzigde gezinssituatie’ 
(p.31). In 2007 is het protocol ‘Aandacht en 
steun voor jonge kinderen van CVA-patiënten 
in het revalidatiecentrum’ door Luijkx ontwik

Vilans als in het protocol van Luijkx (2007) 
ontbreekt een beschrijving van de specifie
ke rol van de logopedist. In het protocol van 
Luijkx wordt aanbevolen dat één van de 
teamleden toeziet dat er wezenlijk aan
dacht wordt besteed aan jonge kinderen 
van CVApatiënten door het hele team. Het 
protocol is getest en geëvalueerd in vijf 
 revalidatiecentra in het zuiden van Neder
land. Uit evaluatiegesprekken blijkt dat alle 
revalidatieteams bepaald hebben dat maat
schappelijk werkenden eerst verantwoor
delijke zijn, al dan niet in samenwerking met 
een andere discipline. In één revalidatie
centrum wordt de logopedie samen met 
maatschappelijk werk als eerst verantwoor
delijke beschreven (kader 4). Het is nood
zakelijk dat het protocol door alle teamle
den wordt gedragen. Daarbij is het van 
belang dat elk teamlid aandacht heeft voor 
de kinderen en zijn bevindingen doorgeeft 
aan de eerst verantwoordelijke. 

Methode
Dit onderzoek is kwalitatief van aard. Het 
 onderzoek bestond uit een casusbeschrij
ving (kader 6: casusbeschrijving) en monde
linge diepteinterviews met logopedisten 
werkzaam in verschillende Nederlandse re
validatiecentra. Het doel was om inzicht te 
krijgen in het handelen en de uitgangs
punten van de logopedisten wat betreft de 
logopedische therapie bij afasiepatiënten 
met thuiswonende kinderen. De dieptein
terviews zijn afgenomen aan de hand van 
topics, opgesteld op basis van literatuur 
 (kader 5). Voordat er werd gestart met het 
analyseren van de dataverzameling, is het 
uitgetypt gespreksverslag ter controle aan 
de respondent voorgelegd. Het controleren 
had als doel om de objectiviteit van het on
derzoek te bewaken. De afasiepatiënt, logo
pedist (hoofdbehandelaar), teamleider van 
het revalidatiecentrum en de geïnterviewde 
logopedisten hebben door middel van het on
dertekenen van een verklaring toestemming 
gegeven om (dossier)gegevens anoniem be
schikbaar te stellen voor deze casestudy. 

Resultaten 

Beleid
Aan de vier respondenten is gevraagd of zij 
het idee hebben dat het betrekken van kin

keld. Dit protocol heeft de aanbevelingen van 
de Nederlandse Hartstichting uitgewerkt en 
concreet gemaakt. Het protocol geeft hand
vatten aan behandelteams in revalidatiecentra, 
hoe zij aandacht en steun kunnen geven aan 
kinderen van CVApatiënten. Invoering van het 
protocol leidt tot meer systematische aan
dacht voor kinderen. In het protocol wordt 
 uitgegaan van de gebruikelijke contact
momenten tussen de gezinsleden en het 
revalidatieteam (kader 3). De exacte invul
ling van de contactmomenten (bijvoorbeeld 
wie wat doet) wordt door het revalidatie
centrum bepaald. 

Daarnaast is in 2014 de ‘Richtlijn voor be-
handelaars en begeleiders van gezinnen van 
een ouder met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH)’ ontwikkeld door Vilans (Kenniscen
trum voor langdurende zorg). De richtlijn 
geeft een beschrijving waar de gezinsbege
leiding en behandeling aan moet voldoen 
om recht te doen aan de zorgbehoefte van 
deze doelgroep. Deze richtlijn is bedoeld om 
handvatten te bieden aan managers, ge
dragsdeskundigen en begeleiders van zorg
organisaties. Vilans heeft een speciale tool
kit ontwikkeld die nauw aansluit op de 
richtlijn. De toolkit biedt een overzicht van 
tools en methodieken die van waarde zijn of 
kunnen zijn voor de begeleiding en behan
deling van deze gezinnen (Vilans, 2014). 

Rol logopedist 
In de richtlijn van Vilans (2014) wordt de lo
gopedist benoemd en erkend als behande
laar en wordt de inhoud van de reguliere 
logopedische behandelmethoden niet be
discussieerd, maar in zowel de richtlijn van 

Contactmomenten

I. Opnamefase
Opnamegesprek (1e contactmoment)

II. Klinische fase
Meeloopdag partner 
(2e contactmoment)

Meeloopdag kind (3e contactmoment)

III. Fase na klinische behandeling
Ontslaggesprek (4e contactmoment)
Nazorggesprek (5e contactmoment)

KADER 3. Fragment uit het protocol van Luijkx (2007).

EN DAN
In de verschillende werkvelden zullen logopedisten meer in aanraking komen met afatici 
met thuiswonende kinderen tot 18 jaar, aangezien de incidentie van een CVA bij indivi
duen onder de 50 jaar toeneemt (Maaijwee et al., 2014). De uitkomsten van deze case
study kan logopedisten aanzetten om na te denken over hoe zij kinderen kunnen betrek
ken bij de logopedische therapie van hun afatische ouder. Dit kan mogelijk leiden tot een 
verbetering van de geleverde zorg, het hersteltraject van de afasiepatiënt en de relatie 
tussen de afatische ouder en het kind. Ook in de literatuur wordt dit beaamd door Harlow 
en Murray (2001), Manders, et al. (2011) en Wells (1999). Daarnaast hopen we dat dit 
artikel een aanzet geeft tot evalueren van de huidige werkwijze binnen instellingen en 
mogelijk aanpassen/ontwikkelen van een nieuw protocol, richtlijn of standaard voor het 
betrekken van kinderen bij de revalidatie van een ouder na een CVA.
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deren bij de revalidatiebehandeling in het 
algemeen, dan wel bij de logopedische the
rapie in het bijzonder, ergens vastgelegd is 
door het revalidatiecentrum waar ze werken. 
Hierbij kan gedacht worden aan een proto
col, richtlijn of standaard om de kinderen te 
begeleiden. Drie van de vier respondenten 
konden bovenstaande niet duidelijk aan
geven. Eén respondent vertelde dat het 
 revalidatiecentrum werkt met een mantel
zorgprotocol, waarbij kinderen als jonge 
mantelzorgers zijn opgenomen. Volgens 
haar staat daarin opgenomen: ‘‘Zorg dat je 
de kinderen begeleidt’’, wat volgens haar een 
brede richtlijn is. Daarnaast gaven alle res
pondenten aan dat het betrekken van kinde

ren bij de logopedische therapie niet vast
gelegd is in hun revalidatiecentrum. 

Betrekken van kinderen
Tevens is er een vraag gesteld of het revali
datiecentrum waar de respondent werkt, 
speciale meeloopdagen of programma’s 
voor kinderen heeft. Volgens de responden
ten beslissen de ouders of de kinderen mee
komen, als er een reguliere meeloopdag 
gepland is. Twee respondenten gaven aan 
dat het bij het revalidatiecentrum waar ze 
werken mogelijk is om een speciale mee
loopdag voor kinderen te plannen. Daarente
gen vertelden de andere twee respondenten 
dat het wisselend is of de kinderen meeko

men naar de reguliere meeloopdag. Verder 
is gebleken dat de meeste kinderen voor de 
logopedische therapie een aparte uitnodi
ging krijgen van de logopedist. Vanuit de in
terviews kon worden opgemaakt, dat wan
neer de revalidatie voorspoedig verloopt, 
kinderen niet snel bij de logopedie worden 
betrokken. Op welk moment er sprake is van 
een goed verlopende revalidatie is volgens 
een respondent lastig aan te geven. Het in
ventariseren hoe de communicatie tussen 
de afasiepatiënt en zijn kinderen verloopt, 
gebeurde vaak indirect. De afasiepatiënt en 
partner worden hierover bevraagd. Mogelijk 
kunnen huisbezoeken een betere uitkomst 
bieden in het begeleiden van kinderen. 

Therapie 
Alle respondenten benadrukten dat de invul
ling van de therapie per patiënt, kind(eren) 
en situatie verschilt. Bovendien spelen de 
aard en ernst van de afasie, het doel van de 
patiënt, de leeftijd van de kinderen en de re
latie die ouder en kind voorafgaand aan het 
CVA hadden een grote rol. De manier van 
aanpak wordt bepaald in samenspraak met 
de patiënt, de partner en het kind. Het voor
lichtings en behandelmateriaal dat tijdens 
de logopedische therapie aan kinderen van 
een afatische ouder ingezet kan worden, is 
volgens de respondenten momenteel onvol
doende. Alle respondenten evalueren niet 
met de kinderen over hoe zij de informatie
voorziening hebben ervaren.

Belemmeringen
De respondenten zagen voornamelijk be
lemmeringen op organisatorisch vlak: ‘Het 

Eerst verantwoordelijke Team Klinisch en/of  
poliklinisch 

Aantal gezinnen Contactfrequentie met 
eerst verantwoordelijke 
per gezin

1 Maatschappelijk werk Arts sterk betrokken,  
team bij crisis alert

Klinisch 7 gezinnen; leeftijd 
 kinderen 1420 jaar

1 keer per 14 dagen, 
 indien nodig vaker

2 Maatschappelijk werk + 
 logopedie 

Nog niet alert Klinisch en poliklinisch Komt ongeveer 10 keer 
per half jaar voor 

Maatschappelijk werk:  
1 keer per 14 dagen, 
 logopedie dagelijks

3 Maatschappelijk werk + 
psychologie

Nog niet alert, noodzaak 
wordt wel gezien

Klinisch en poliklinisch 10 – 15 gezinnen; leeftijd 
kinderen 7 – 18 jaar

1 keer per 14 dagen, 
 indien nodig vaker

4 Maatschappelijk werk Team is alert en 
 enthousiast

Klinisch en poliklinisch 10 gezinnen; kinderen 
 vanaf 12 jaar

5 keer contact in  
3 maanden

5 Maatschappelijk werk Verschillende teamleden 
zijn alert, maar niet   
allemaal

Klinisch en poliklinisch 6 met CVA, 6 met andere 
diagnose; leeftijd kinderen 
11 – 20 jaar 

1 keer per 14 dagen, 
 indien nodig vaker

KADER 4. Manier waarop het protocol in het revalidatiecentrum is opgepakt.

Topic 1: beleid 
•  Werkwijze revalidatiecentrum

Topic 2: betrekken van kinderen 
•  Verloop van betrekken van kinderen
• Inzetten van meeloopdagen
•  Verantwoordelijkheid en initiatief nemen
•  Mate van betrokkenheid van kinderen
• Mening huidige situatie

Topic 3: therapie
•  Aanpak
•  Inhoud afasiebehandelingen
•  Bepalende factoren
•  Ervaring met voorlichtingsmateriaal
•  Ervaring met (behandel)methoden en 

therapieën 
•  Evaluatie 

Topic 4: belemmeringen
•  Belemmerende en bevorderende  

factoren
•  Mening huidige situatie

Topic 5: behoeften en gevolgen
•  Kennis 
•  Ervaring
•  Scholing

Topic 6: multidisciplinair
•  Samenwerking multidisciplinaire team
•  Werkwijze discipline logopedie
•  Mening huidige situatie
•  Verantwoordelijkheid

KADER 5. Topiclijst.
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heeft er mee te maken dat de kinderen naar 
school gaan of wat verder weg wonen.. Ze 
komen dan niet altijd mee.. maar komen aan 
het einde van de middag of ’s avonds op be-
zoek’. Daarnaast is genoemd dat het soms 
niet het geschikte moment was om de kin
deren erbij te betrekken, omdat de afasiepa
tiënt en zijn omgeving op dat moment geen 
acute communicatievraag hadden. Respon
denten vroegen zich ook af of jonge kinde
ren sommige vragen al wel goed kunnen 
beantwoorden. Bovendien kan volgens hen 
de relatie tussen ouder en kind voorafgaand 

lastig vonden om daar iets over te zeggen. 
Alle respondenten gaven aan behoefte te 
hebben aan scholing om kinderen van een 
afatische ouder bij de logopedische therapie 
te betrekken.

Multidisciplinair
‘Als multidisciplinair team vonden we het 
lastig om in ieder geval af te stemmen… Als 
we allemaal naar de kinderen gaan vragen… 
dat is ook wat ingewikkeld. Maar als we 
 allemaal denken dat iemand anders het 
doet.. daar een weg in vinden is lastig.’ Eén 
respondent vertelde dat er in de klinische 
fase standaard maandelijks een combina
tiebehandeling met maatschappelijk werk 
voor de afasiepatiënt en partner plaats 
vindt. Als het nodig is, komen de kinderen 
mee naar deze behandeling. Bij twee 
 andere respondenten vindt een combina
tiebehandeling uitsluitend op aanvraag 
plaats. Dit komt  incidenteel voor. 

 
Conclusie en discussie
Dit onderzoek toont aan dat logopedisten 
thuiswonende kinderen tot 18 jaar graag 
meer bij de logopedische therapie in de re
validatiefase van hun afatische ouder be
trekken. Er zijn slechts twee artikelen (Har
low & Murray, 2001; Te Meij & De Haan, 
2014) geschreven over het betrekken van 
kinderen bij de logopedische therapie. Net 
als Eilander et al. (2006) zien de responden
ten de grootste belemmering op organisato
risch vlak. Verder komt uit de diepteinter
views naar voren dat het betrekken van 
kinderen in het revalidatieproces van hun 
ouder bij drie van vier respondenten niet 
vaststaat in een protocol, richtlijn of stan
daard. Geen van de respondenten werkt in 
het revalidatiecentrum met het protocol van 
Luijkx (2007). Er zijn geen bronnen die kun
nen aantonen hoeveel revalidatiecentra in 
Nederland momenteel het protocol van 
Luijkx wel geïntegreerd hebben in hun werk
wijze. Tielen, VisserMeily en Luijkx (2007) 
adviseren om schriftelijke afspraken te ma
ken met het team over de planning en rolver
deling van de begeleiding bij kinderen. Ook 
vinden zij het belangrijk om dit onderwerp 
structureel te bespreken tijdens het team
overleg. In welke mate de kinderen betrok
ken worden bij de therapie hangt volgens 
een respondent ook af van de inzet van het 
multidisciplinaire team. De rolverdeling bin

aan het CVA een belemmerende factor zijn 
voor het betrekken van het kind bij de logo
pedische therapie. 

Behoeften en gevolgen
Eén respondent vertelde een artikel over dit 
onderwerp te hebben gelezen. Volgens haar 
kunnen kinderen overbelast raken, depres
sief, een te groot verantwoordelijkheidsge
voel krijgen, gefrustreerd raken over de 
communicatie en mogelijk een slechte rela
tie met de afatische ouder krijgen. De ande
re drie respondenten vertelden dat zij het 

CASUS
Bas is een man van 44 jaar oud. Hij is ge
trouwd en heeft twee kinderen: een jon
gen van acht jaar en een meisje van vier 
jaar. Bas heeft drie maanden geleden 
tweemaal binnen 24 uur een ischemische 
cerebrovasculaire aandoening in de linker 
hemisfeer gehad. Er is daardoor sprake 
van een globale afasie naast een apraxie 
van de spraak. Zijn hulpvraag is bij de logo
pedie als volgt vast gelegd: ‘‘Ik wil weer 
kunnen praten en schrijven.’’ In het logope
disch dossier staan de volgende leerdoe
len geschreven:
• In kaart brengen van de taalvaardighe

den.
• Doorbreken van apraxie van de spraak.
• Inzetten van totale communicatie.
• Verhogen van begrip van verbaal aange

boden informatie op zinsniveau.

Logopedisch dossier
Bas is in totaal 46 keer gezien, vier keer is 
gerapporteerd dat de kinderen bij de logo
pedische therapie aanwezig waren met 
hun moeder. Over de rol van de kinderen, 
de communicatie tussen vader en kinde
ren, het voorlichten van de kinderen of het 
aanleren van vaardigheden aan de kinde
ren is niet gerapporteerd. Volgens de ver
slaglegging is er tijdens de vier behande
lingen, waarbij de kinderen aanwezig 
waren gewerkt aan het volgende: 
1. ColorCards voorwerpen benoemen
2. Eigen naam opschrijven en BOX I 
 pagina 2324
3. TVA pagina 46 en 49
4. TVA pagina 130

 
Verder staat in het logopedisch dossier 
vastgelegd dat er een kennismaking heeft 
plaatsgevonden met zijn vrouw en kinde
ren. Bas gaf nonverbaal aan dat zij niet 
mee naar binnen komen, omdat het onrus
tig is voor hem. Dit gebeurde in de tweede 
maand na start van de logopedische thera
pie. Tot slot is één gesprek met Bas over 
zijn dochter en de rest van het gezin ge
rapporteerd. 

Patiëntbesprekingen
In de eerste drie maanden hebben er twee 
patiëntbesprekingen plaatsgevonden. 
Hierbij waren de revalidatiearts, fysiothera
peut, ergotherapeut, logopedist, maat
schappelijk werker, psycholoog, geestelijk 
verzorger en eerst verantwoordelijke ver
pleegkundige aanwezig. Het volgende is 
terug te vinden in de rapportage van de 
patiëntbespreking over de kinderen van 
Bas: 
Hij is verdrietig over wat hem is overkomen, 
geeft de verpleegkundige aan bij de eerste 
patiëntbespreking. Bas vindt met name de 
communicatie confronterend. Volgens de 
verpleegkundige is zijn belangrijkste doel: 
“Communiceren met zijn kinderen.’’ De part
ner van Bas werkt. Bas zal voor de kinderen 
moeten zorgen. De bovenstaande informa
tie is letterlijk overgenomen vanuit het reva
lidatieplan, de patiëntbesprekingen en het 
logopedisch dossier. Er is gebruik gemaakt 
van een gefingeerde naam om privacy te 
kunnen waarborgen.

KADER 6. Casusbeschrijving. De informatie van Bas is gebaseerd op de eerste drie maanden van zijn klinische 
 opname in een revalidatiecentrum in Nederland.
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nen het team wordt in dit proces als moeilijk 
ervaren. Het is onduidelijk bij wie de verant
woordelijkheid ligt. Dit komt overeen met de 
bevindingen van Luijkx (2007). Bij casus 
Bas (kader 6: casusbeschrijving) is de sa
menwerking tussen de verschillende disci
plines en de directe omgeving onduidelijk. 
Daarnaast vinden de respondenten het ge
brek aan voorlichtings en behandelmateri
aal een obstakel. Dit onderzoek heeft me
thodologische beperkingen. De resultaten 
zijn gebaseerd op slechts vier responden
ten. Hierdoor is de externe validiteit aan de 
lage kant, omdat er niet gegeneraliseerd 
kan worden met de denk en handelings
wijze van andere logopedisten. Tevens kan 
sociale wenselijkheid van invloed zijn op de 
onderzoeksresul taten, omdat de onder
zoeksvraag bij respondenten voorafgaand 
aan het interview bekend was. 

Aanbevelingen
Naar aanleiding van dit onderzoek wordt 
aan revalidatiecentra aanbevolen, dat er 
tenminste volgens het protocol van Luijkx 
(2007) wordt gehandeld, mits de kinderen 
in de leeftijdscategorie van 7 tot 18 jaar 
 vallen. Hierdoor wordt er systematisch 
 aandacht besteed aan de kinderen. In het 
protocol van Luijkx (2007) ontbreekt een 
expliciete beschrijving van de rol als logo
pedist. Het is een aanbeveling om aandacht 
te schenken aan het ontwikkelen van een 
specifiek logopedisch protocol, richtlijn of 
standaard met speerpunten ten aanzien 
van het betrekken van kinderen bij de logo
pedische therapie. Ook wordt het ontwikke
len van scholing aanbevolen, aangezien de 
respondenten hebben aangeven dat zij hier 
behoefte aan hebben. Dit sluit aan op de 
aanbevelingen van Tielen, VisserMeily en 
Luijkx (2007). Tot slot is het aan te raden 
om voorlichtings en behandelmateriaal 
voor de logopedische therapie aan een afa
tische ouder en kind te ontwikkelen. Hier
door kunnen de kinderen beter bij de thera
pie betrokken worden.
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