Meer hulp bij afasie
Afasiecentrum.nl
Het Afasiecentrum helpt patiënten en hun
partners beter omgaan met de stoornissen,
beperkingen of handicap.

Hersenletsel.nl
Helpt patiënten om kennis over en het begrip
voor hersenletsel te vergroten.

Afasienet.coml
Website met ‘alles over afasie’, hier is veel kennis
te vinden voor patiënten en naasten.

Young stroke toolbox.nl
Website voor jonge patiënten na een hersenbloeding of -infarct

Raadpleeg voor een actueel overzicht
van onze vestigingen, de openingstijden
en de mogelijkheden onze website

Wij hebben
met alle
zorgverzekera
ars
een contract

bel met 06 54 32 77 26

Afasie en
Logopedie

Welkom bij Logopedie direct
Logopedie direct is een professionele, allround logopediepraktijk gevestigd op verschillende locaties in Oost-Nederland.
Bij Logopedie direct zijn verschillende logopedisten werkzaam
met ieder een eigen specialisatie, waardoor er zorg op maat
wordt geleverd.

Wat zijn onze specialisaties
Een logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag op
het gebied van de communicatie in het breedste zin van
het woord.

Afasie
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel
in de linker hersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door
een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een
hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de
hersenen.Bij sommige mensen zit het taalsysteem in de
rechterhersenhelft. Als zij hersenletsel oplopen in de
rechterhersenhelft kan er ook een afasie optreden.Afasie
komt het meest voor bij volwassenen en ouderen. Maar ook
kinderen en jongeren kunnen hersenletsel oplopen met een
afasie als gevolg.

Lezen en schrijven
Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van
een boek of het volgen van een ondertiteling op de
televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk.
Schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk
om boodschappen te noteren bij het telefoneren.
Het herstel van de taal- en spraakproblemen vindt
voornamelijk plaats in de eerste drie tot zes
maanden na de beroerte. In deze periode is veel
logopedische therapie belangrijk.

Problemen
De logopedist onderzoekt,
nderzoekt,
adviseert, werktt preventief,
behandelt en begeleidt
egeleidt
de cliënt en de omgeving
van de cliënt opp
verschillende gebieden.
ebieden.
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Taal
Spraak
Stotteren
Stem
Mimetherapiee
Hyperventilatie
tie
Afasie, dysartrie
trie en dysfagie
Afwijkende mondgewoonten
Spraakafzien bij slechthorendheid
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
OMFT

Maak direct een afspraak:

D afasie ontstaan er problemen met het spreken, het
Door
lezen en het schrijven. Samen geven deze talige problemen
le
sstoornissen in de communicatie. De ernst en omvang van
dde afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de
eernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen,
iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.
ie
S
Sommige
mensen met afasie kunnen wel goed taal
bbegrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de
juiste woorden of met de zinsopbouw. Het komt regelmatig
ju
vvoor dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan hij
bbedoelt. Ook komt het voor dat afasiepatiënten juist wél
vveel spreken, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartnner niet of moeilijk te begrijpen. Zij hebben vaak grote
pproblemen met het begrijpen van taal. Tijdens een gesprek
vvangen ze bijvoorbeeld alleen trefwoorden op en
bbedenken zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.

www.logopedie-direct.nl

Wat doet een logopedist?
De logopedist zal eerst een onderzoek afnemen
naar het begrijpen en uiten van de gesproken en
geschreven taal. Zij gaat na hoe de communicatie
van de patiënt met zijn omgeving (partner, familie)
verloopt. De resultaten worden met de patiënt en
zijn familie besproken. De logopedist geeft verder
voorlichting en adviezen.
De behandeling is gericht op de individuele
problematiek. Er worden oefeningen gedaan om
het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te
verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe
omgeving geleerd hoe zij op een andere manier
met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat
een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal de
logopedist hierover adviseren en begeleiding
bieden.

