Informatie
voor de patiënt

Afasieteam
revalidatie

Laat zien wat je kunt

Wat is Afasie
Afasie is een taalstoornis ten gevolge van hersenletsel, die zich in
verschillende vormen kan uiten: in het spreken, het begrijpen van
gesproken taal, het lezen en het schrijven. Een stoornis in de
bloedvoorziening in de hersenen (beroerte) is de belangrijkste oorzaak
van afasie. Daarnaast kunnen ook een hersenkneuzing en andere
neurologische ziektebeelden gepaard gaan met afasie.

Het Afasieteam
Het afasieteam brengt advies uit aan uw behandelend arts of
logopedist. Het team bestaat uit een revalidatiearts, een
neuropsycholoog, een klinisch linguïst en een logopedist.
De doelstelling van het afasieteam is gericht op het verbeteren van de
diagnostiek van de individuele afasiepatiënt.
De taken kunnen bestaan uit:
• in kaart brengen van de afasie en bijkomende stoornissen
• verrichten van aanvullend onderzoek bij een specifieke vraagstelling
• advisering over de taaltherapie
• evalueren van de taalbehandeling na een bepaalde periode.
Het afasieteam geeft dus geen therapie. Wel kan het afasieteam naast
het uitvoeren van onderzoeken, ondersteuning bieden aan de behandelend logopedist.

Meerwaarde van een Afasieteam
Het opstellen van een behandelplan voor een afasiepatiënt is
maatwerk. Het vergt van de logopedist een goede kennis van de
aangrenzende disciplines, met name van de linguïstiek en de
neuropsychologie. In de voortschrijdende ontwikkeling van de
afasietherapie is steeds meer specialistische kennis van
taalverwerkingsprocessen noodzakelijk. Deze kennis is samen met
ervaring, gebundeld in het afasieteam.
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Werkwijze
Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een vragenlijst toegestuurd om
samen met uw behandelend logopedist in te vullen.
Afhankelijk van de hulpvraag kunnen de volgende onderzoeken
verricht worden:
• taalkundig onderzoek
• logopedisch onderzoek
• neuropsychologisch onderzoek
• medisch onderzoek
Het taalkundig onderzoek duurt twee en een half uur (verdeeld over
twee contactmomenten).Het logopedisch onderzoek duurt een uur.
Het neuropsychologisch onderzoek duurt 3 uur (verdeeld over twee
contactmomenten). Het medisch onderzoek duurt een half uur.
Het kan dus zijn dat een afasiepatiënt zeveneneenhalf uur onderzoek
krijgt verdeeld over drie contactmomenten. U krijgt een brief
thuisgestuurd met de data en tijden van de consulten bij Revalidatie
Friesland. De resultaten van de onderzoeken worden besproken met u
en uw partner of familielid.
De behandelend logopedist wordt uitgenodigd voor een overleg waarin
de resultaten van het onderzoek worden besproken en adviezen voor
de behandelingen worden gegeven.

Aanmelding en verwijzing
Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar de revalidatiearts.

Kosten
De kosten van deze behandeling worden vergoed uit het basispakket
van de zorgverzekering. Houdt u rekening met het feit dat uw eigen
risico wordt aangesproken.

Voor meer informatie
Revalidatie Friesland,
Hoofdstraat 3
9244 CL Beetsterzwaag
088 580 15 80
www. revalidatie-friesland.nl
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Contact en locaties
Contact algemeen
088 580 15 80
info@revalidatie-friesland.nl
Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag

Locaties
Locatie Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag
088 580 15 80

Spreekuurlocaties
Spreekuur Drachten
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
0512 - 58 88 88

Locatie Leeuwarden
Henry Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
058 - 286 62 60

Spreekuur Harlingen
Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
0517 - 49 99 99
Spreekuur Steenwijk
Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk
0522 - 23 33 33
Meer informatie
Wilt u meer informatie over
Revalidatie Friesland? Kijk dan
op www.revalidatie-friesland.nl
of bel tijdens kantooruren naar
088 580 15 80

Locatie Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
0515 - 48 81 80
Locatie Heerenveen
Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
0513 - 68 57 31
Locatie Dokkum
Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
088 580 15 84
Locatie Emmeloord
Medisch centrum “De Houttuinen”
De Houttuinen 5, 8301 XP Emmeloord
0515 - 48 81 80
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.
Locatie Meppel
Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel
0522 - 23 34 56
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Spreekuur Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX Emmeloord
0515 - 48 89 94
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.

