
Stoornisgebieden

De dienst logopedie staat in voor het onder-
zoek en de behandeling van:

• Afasie: dat is een verworven taalstoor-
nis, veroorzaakt door een neurologische 
aandoening, waarbij het begrijpen en het 
uiten van geschreven en gesproken taal 
gestoord kan zijn.

• Dysartrie: dat is een motorische spraak-
stoornis die het gevolg is van een 
neurologische aandoening en die de 
spraakverstaanbaarheid kan aantas-
ten. Volgende aspecten kunnen daarbij 
gestoord zijn: de ademhaling, de stem-
geving, de articulatie, de resonantie (de 
klankkleur) en de prosodie (intonatie, 
nadruk, melodie en spreeksnelheid).

• Cognitieve communicatiestoornissen: 
dat zijn communicatiestoornissen ten-
gevolge van stoornissen in het geheu-
gen, het denken en het  redeneren.

• Differentieel diagnostiek bij dementie.
• Aangezichtsverlamming: dit is een uitval 

van de aangezichtsspieren met gevolgen 
op vlak van ondermeer spraak, slikken 
en mimiek. 

• Dysfagie: dat zijn problemen die in 
elke slikfase kunnen voorkomen bij het 
transport van voedsel van de mond naar 
de maag.

• Stemstoornissen: het in kaart brengen 
en het behandelen van stemstoornissen.

Behandeling

• Gedurende hospitalisatie.
• Ambulant in ons Revalidatiecentrum, 

Slikcentrum of Stemcentrum.
• Ten huize van de patiënt: follow-up tot 

ongeveer 20 km rond het ziekenhuis.

De algemene doelstelling is de persoon 
(op communicatief vlak) zo goed 
mogelijk te helpen functioneren met een 
maximale levenskwaliteit. Logopedische 
behandeling bestaat meestal uit stoornis- 
én compensatiegerichte therapie 
(aanpassingen en hulpmiddelen). Ook de 
persoon en zijn omgeving informeren over 
de logopedische problemen is belangrijk. 
Tot slot is het vaak noodzakelijk om de 
psychosociale moeilijkheden die de 
communicatiestoornis met zich meebrengt 
te onderkennen en op te vangen.

De behandeling van afasie bestaat uit 
het tot stand brengen van een optimale 
communicatie tussen persoon en zijn 
omgeving. Dat gebeurt door doelgerichte 
taal- en functionele therapie. Allerhande 
therapieprogramma’s worden gehanteerd. 
Ook worden communicatietips aangereikt.

De hoofddoelstelling bij de behandeling 
van dysartrie is de verstaanbaarheid, de 
natuurlijkheid en de snelheid van de spraak 
optimaliseren. Articulatie- en stemtraining 
zijn bv. onderdeel van de behandeling. Ook 
worden communicatietips aangereikt.

De behandeling van cognitieve 
communicatiestoornissen bestaat uit het 
optimaliseren van het cognitief functioneren. 
Aandachts- en geheugentraining aan 
de hand van specifiek ontwikkelde 
oefenpakketten zijn bijvoorbeeld onderdeel 
van de therapie. Ook het compenseren 
van de stoornissen maakt deel uit van de 
behandeling (bv. agendagebruik).

Normale veroudering wordt afgezet 
tegenover cognitieve achteruitgang bij 
dementie. Partnerbegeleiding is hierbij 
essentieel. Specifieke groepsaanpak via 
Cognufit (een specifiek programma voor 
ouderen met geheugenklachten) kan 
worden voorgesteld aan de patiënt en de 
mantelzorger.

De behandeling van een 
aangezichtsverlamming richt zich op het 
verminderen van de asymmetrie en de 
functionele problemen tijdens praten, 
eten en mimiek. Dat gebeurt aan de 
hand van tips, massage en specifieke 
oefeningen. Indien nodig leert de persoon 
restverschijnselen onder controle krijgen 
en/of compenseren.

De hoofddoelstelling bij de behandeling 
van dysfagie is het voorkomen 
van longontsteking, uitdroging, 
ondervoeding, algemene verzwakking 
en afkeer van voedsel. Dat doen wij 
door slikadviezen te verlenen en te 
trainen, compensatiemiddelen aan te 
reiken (verandering in consistentie, …) 
en persoon en omgeving te informeren. 
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PATIËNTENINFO

Ook kunnen technische slikoefeningen 
worden aangeleerd en oefeningen ter 
verbetering van het slikmechanisme worden 
aangereikt. Hierdoor heeft ons slikcentrum 
ook een Digital Swallowing Work Station ter 
beschikking.

De behandeling van stemstoornissen kan 
gebeuren in ons stemcentrum met een Multi 
Dimensional Voice Program. 

De dienst Logopedie is te bereiken op het 
nummer 09 246 99 90.

Frank Paemeleire in opdracht van de Vlaamse 

Vereniging Logopedisten (VVL).


