
 
 
 SMTA voor kinderen  
 
SMTA

Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) is

een combinatiebehandeling van logopedie en

muziektherapie. Het uitgangspunt van SMTA is

de gedachte dat muziek, met name melodie en

ritme, het spreken kan ondersteunen en

stimuleren. In de behandeling koppelen we een

klank, woord of zin aan een melodie, waardoor

uw kind gemakkelijker die klanken, woorden of

zinnen kan zeggen. Dankzij de muziek is het bij

SMTA makkelijk om veelvuldig te herhalen. Dit

is een voordeel, omdat herhaling erg belangrijk

is bij het goed leren uitspreken van de klanken,

woorden of zinnen.

 

Voor wie is de behandeling?

De behandeling is bedoeld voor kinderen met

spraakontwikkelingsdyspraxie of verworven

kinderafasie.

Kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie

hebben moeite met het omzetten van een

woord in hun hoofd naar de bewegingen die de

mond moet maken om het woord uit te spreken.

Spraakontwikkelingsdyspraxie kan horen bij

een syndroom, maar vaak is de oorzaak niet

bekend. Verworven kinderafasie is een

taalstoornis die ontstaat als gevolg van Niet

Aangeboren Hersenletsel. Bij sommige vormen

van afasie ontstaan problemen in het vormen

van klanken en woorden, waardoor de

vloeiendheid van het spreken beperkt wordt.

 

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is de vloeiendheid

in het spreken zoveel mogelijk op gang te

brengen of weer terug te krijgen. We werken

aan het vergroten van de communicatieve

mogelijkheden van uw kind. 

 



Werkwijze
 

Behandeling bestaat uit tweemaal per week

een behandelsessie van een half uur. Hoe lang

deze periode duurt hangt af van de voortgang.

De duur van de behandeling verschilt dus per

patiënt. De behandeling eindigt wanneer de

doelstelling is behaald of als er geen

vooruitgang meer optreedt.

 

De inhoud van de behandeling is altijd

maatwerk. De behandeling wordt aangepast op

de problemen die uw kind ervaart, om zo de

beste resultaten te behalen. 

Meer informatie

088 580 1580

info@revalidatie-friesland.nl

www.revalidatie-friesland.nl
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