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Dienstgeboden informatiebrochure 

Logopedie 

 

 

 

 

1 Voorwoord 

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op de dienst logopedie. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een 

handleiding over het reilen en zeilen op de dienst. 

 

We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om 

leerrijke- , groeimomenten aan te bieden.   

Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en 

patiëntgerichte zorg verzekeren aan onze patiënten. 

 

Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die het tot hun 

opdracht nemen jullie op een professionele wijze te begeleiden. 

 

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken. 

 

 

Erik Robert, diensthoofd logopedie 

Marieke Vandelanotte, stagementor dienst logopedie 
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2 Voorstelling dienst 

 

Onze dienst logopedie bestaat al meer dan 35 jaar. Personen kunnen bij ons terecht voor 

onderzoek, behandeling en begeleiding van verschillende verworven stoornissen. 

Onze voornaamste specialisaties zijn: 

 taalstoornissen (afasie) 

 stemstoornissen (dysfonie) 

 spraakstoornissen (dysartrie en spraakapraxie) 

 aangezichtsverlammingen (perifere facialisparese) 

 slikstoornissen (dysfagie) 

 cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld bij personen met dementie of na een hersentrauma) 

 taalmapping in het kader van wakkere neurochirurgie 

 

Sinds 2016 onderzoeken, behandelen en begeleiden we ook kinderen met zowel aangeboren als 

verworven eet- en drinkproblemen.  

 

De behandeling kan zowel in het ziekenhuis als bij de persoon thuis gebeuren. 

 

Je kan de dienst logopedie elke werkdag bereiken tussen 8u30 en 17u op volgende nummers: 

tel.: 09 246 99 90 

tel.: 0473 52 59 24 (enkel voor dringende zaken) 
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3. Visie van de dienst logopedie 

 

Het doel van logopedie is om de levenskwaliteit van de persoon met een stoornis op vlak van stem, 

spraak, taal, cognitie, communicatie en/of slikken zo goed mogelijk te maken.  

 

 Logopedie is maatwerk. Alvorens we een behandeling starten, doen we steeds een uitgebreid 

onderzoek. We gaan na wat precies de oorzaak en de kenmerken zijn van de stoornissen. 

Ook de impact op uw dagelijks functioneren en welbevinden brengen we in kaart. 

 

 De ICF is een belangrijk conceptueel kader in onze dienst. In de behandeling richten wij ons 

zowel op de stoornissen als op de activiteiten en participatie (deelname aan het sociale 

leven) die voor de persoon belangrijk zijn. Ook zo goed mogelijk leren omgaan met de 

beperkingen en het leren gebruiken van hulpmiddelen hebben ook een belangrijke plaats in de 

therapie. In de behandeling gebruiken we de sterktes en de restvaardigheden van de persoon. 

De doelstellingen van de behandeling worden steeds in onderling overleg met de persoon 

en/of de omgeving bepaald. 

 

 We betrekken zo veel mogelijk de omgeving bij de behandeling. Hiervoor geven we 

individuele informatie en tips. Onze logopedisten werken ook mee aan allerhande 

informatiesessies in groep (zoals bijv. omgaan met de gevolgen van dementie, Parkinson en 

een beroerte). Indien nodig wordt een training voor de omgeving van de persoon voorzien. 

 

 We hebben ook aandacht voor het voorkomen van communicatiestoornissen. Het doel van 

wakkere neurochirurgie bijvoorbeeld is te zorgen dat de patiënt na de operatie geen taal- of 

spraakstoornissen heeft. Door het geven van een aangepast slikadvies bijvoorbeeld proberen 

we te vermijden dat de persoon een slikpneumonie krijgt. 

 

 We werken samen met andere hulpverleners (bijv. artsen, ergotherapeuten, diëtisten, 

kinesisten, psychologen, ….) en met andere zorginstellingen (bijv. AZ Sint-Vincentius Deinze, 

Provinciaal zorgcentrum Lemberge(SP-dienst) en WoonZorgcentrum De Lichtervelde). Wij 

hebben veel formeel en informeel overleg. 

 

 We geloven in het belang van specialisatie binnen de logopedie. Al onze logopedisten 

volgden een bijkomend postgraduaat (postgraduaat neurogene communicatiestoornissen, 

postgraduaat dysfagie, postgraduaat stem) of een andere inhoudelijke opleiding 

(dementiecoach, stemtherapeut). We werken ook volgens wetenschappelijke richtlijnen 

(evidence-based logopedie). Verschillende teamleden schreven artikels en handboeken en . 

ontwikkelden nieuw test- en therapiemateriaal (zie www.mixreeks.be). 
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4. Teamleden 

 

 

Erik Robert 

Diensthoofd logopedie 

tel.: 09 246 99 90 

GSM: 0473 52 59 24 

erik.robert@azmmsj.be 

Riet De Paermentier 

Interne liaison, Provinciaal Zorgcentrum Lemberge 

(SP-dienst) & Parkinsonzorg.  

tel.: 09 246 99 98 

riet.depaermentier@azmmsj.be 

 

Griet Stepman 

SP revalidatie, sliklabo & AZ Sint-Vincentius 

Deinze.  

tel.: 09 246 99 88 

griet.stepman@azmmsj.be 

 

Eline Verwilligen 

Neurologie, midcare & intensieve zorgen.  

tel.: 09 246 99 97  

eline.verwilligen@azmmsj.be 

Kristin Daemers 

Stemlabo.  

tel.: 09 246 99 96 (stemlabo) 

kristin.daemers@azmmsj.be 

Eline Roggeman 

Ambulante neurorevalidatie (revalidatiecentrum), 

neurochirurgie, intensieve zorgen & geriatrie (G2) 

tel.: 09 246 99 95 

Eline.roggeman@azmsj.be 

 

Marieke Vandelanotte 

Sliklabo, geriatrie (G3), geriatrisch dagziekenhuis in 

Maria Middelares & Provinciaal zorgcentrum 

Lemberge (SP-dienst).  

tel.: 09 246 99 89 

marieke.vandelanotte@azmmsj.be 

An Savonet 

Geriatrie (G1), geriatrisch dagziekenhuis & 

diagnostiek van opgenomen patiënten. 

tel.: 09 246 99 93 

an.savonet@azmmsj.be 

 

Frank Paemeleire 

Ambulante neurorevalidatie (revalidatiecentrum) & 

diagnostiek van opgenomen en ambulante 

patiënten. 

tel.: 09 246 99 92 

frank.paemeleire@azmmsj.be 

Liesbet Kint 

Zelfstandig stemtherapeute (stemlabo en 

zangstem). 

tel.: 09 246 99 96 

liesbet.kint@azmmsj.be 

 

Natasja Willemarck 

Ambulante neurorevalidatie, geriatrisch 

dagziekenhuis (dementie en (n)u-project) & 

rerentiepersoon voor dementie. 

tel.: 09 246 99 91 

natasja.willemarck@azmmsj.be 
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Anne-Sophie Beeckman 

Sliklabo, geriatrisch dagziekenhuis & hoofd-

halsoncologie. 

tel.: 09 246 99 94 (sliklabo) 

anne-sophie.beeckman@azmmsj.be 

 

Griet Van Beneden 

Werkzaam in de buitendienst & vanuit Maria 

Middelares ook actief als logopediste in het WZC 

De Lichtervelde (Eke). 

tel.: 0473/52.38.69 

griet.vanbeneden@azmmsj.be 

 

 

Marijke Van Rumst 

Werkzaam in de buitendienst. 

tel.: 0473 52 69 44 

marijke.vanrumst@azmmsj.be 

Micha Stassen 

Werkzaam in de buitendienst & vanuit Maria 

Middelares ook actief als logopediste in het WZC 

De Lichtervelde (Eke). 

tel.: 0473 52 70 70 

micha.stassen@azmmsj.be 

 

Marleen Corijn 

Werkzaam in de buitendienst.  

 

tel.: 0473 52 57 70 

marleen.corijn@azmmsj.be 

 

 

5. Doelgroepen 

 

Gehospitaliseerde cliënten en cliënten die thuis verblijven. We hebben ook een 

samenwerkingsverband met een extern woonzorgcentrum en revalidatiecentrum. 

Voornamelijk volwassenen en ouderen, soms ook kinderen met stem- of slikproblemen. 

Onze logopedisten zijn in heel veel verschillende diensten in ons ziekenhuis actief (intensieve 

zorgen, neurologie, geriatrie, geriatrisch dagziekenhuis, …). 

Wij onderzoeken, behandelen en begeleiden personen met verworven stem-, spraak-, taal-, 

cognitieve en communicatieve stoornissen. 

 

6. Samenwerking 

De logopedisten werken nauw samen met tal van andere disciplines zoals verpleegkundigen, 

diëtisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, … en diverse arts-specialisten (neurologen, 

neurochirurgen, geriaters, NKO-artsen, …). 

 

7. Praktische organisatie van de dienst 

De dienst logopedie werkt van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 17u. 

Op de eerste maandag van iedere maand is er een teamvergadering met alle logopedisten van 

onze dienst (12u45 tot 14u, 6e verdieping, Noord, lokaal 02.01). 

Voor de aanvang van jouw stage krijg je een overzicht van bij welke logopedisten je op welke 

dagen stage loopt. 

Spreek bij onduidelijkheden of problemen rechtstreeks de logopedist waarbij je stage loopt aan. Je 

kan ook steeds je stagementor contacteren.  
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8. Wat wij bieden aan studenten 

 

 Begeleiding door gespecialiseerde en gedreven logopedisten. 

 Up-to-date test-, behandel- en educatiemateriaal en literatuur ter beschikking. 

 Stimulerende stage-omgeving. Bijwonen van multidisciplinaire en monodisciplinaire 

teamvergaderingen. Op vraag kan je ook behandeling bij andere therapeuten meevolgen (kine, 

ergo, …). 

 Bespreken van jouw specifieke leerdoelen. 

 

9. Wat wij verwachten van studenten 

 

 Interesse, enthousiasme en gedrevenheid 

 Stiptheid en nakomen van gemaakte afspraken 

 Gericht zijn op samenwerking 

 Open communicatie 

 Respect voor privacy en beroepsgeheim 

 Respecteren van copyright (test- en behandelmateriaal wordt niet meegenomen of 

gekopieerd/gescand) 

 Bij ziekte zo snel mogelijk de afdeling verwittigen 

 


