Binnen spraaktherapie worden mondmotorische en articulatie-oefeningen
aangeboden die de beweeglijkheid van
de articulatoren verhogen en de
verstaanbaarheid vergroten.
Binnen taaltherapie worden enerzijds
taalbegripsoefeningen en anderzijds
taalproductie-oefeningen aangeboden.
Hierbij vormen concrete voorwerpen
en situaties, fotomateriaal, een communicatieboek, geschreven taal, … belangrijke hulpmaterialen.
Binnen de stemtherapie wordt gewerkt aan het aanleren van correcte
ademtechnieken en stemtechnieken.
Ontspanningsoefeningen
vormen
eveneens een belangrijk facet binnen
de behandeling.

Enkele praktische tips :
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een persoon met slikproblemen
moet steeds goed rechtop zitten!
(90°)
Geen een persoon met slikproblemen niets te eten of drinken zonder toestemming van de logopediste of het verplegend personeel.
Gebruik eenvoudige maar geen
kinderlijke taal
Laat zaken aanwijzen of uitbeelden
Herhaal wat u denkt te hebben
verstaan
Maak oogcontact
Voer een gesprek in een rustige
omgeving
Ga niet roepen of harder praten
Praat over concrete zaken
Neem tijd voor een gesprek
Spreek langzaam en duidelijk op
een natuurlijke manier
Spreek in korte zinnen
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Patiënten-informatie

Logopedie in
het ziekenhuis

Wat is logopedie?
Logopedie is een paramedisch beroep in de
gezondheidszorg. De logopediste houdt zich
bezig met de preventie, het onderzoek en de
behandeling van stoornissen en beperkingen
op gebied van

spraak

Taal

Communicatie

Stem

slikken

Welke stoornissen behandelt een
logopediste?


dysfagie (slikstoornis)



Dysartrie (spraakstoornis)



Orale en verbale apraxie



Afasie (taalstoornis na hersenletsel)



Stemstoornissen (heesheid, …)

Waarom is logopedie nodig?
Meer dan ooit leven we in een
communicatiemaatschappij.
Goede
communicatieve vaardigheden en een
normale taalontwikkeling zijn belangrijk
voor de informatie-overdracht van kennis,
gevoelens
en
informatie.
Dankzij
communicatie is het mogelijk met anderen
samen te leven. Communicatie– en taalstoornissen hebben een negatieve invloed
op ons sociaal en emotioneel leven.
Logopedie richt zich op de hulpverlening bij
communicatiestoornissen
en
vervult
daarom een duidelijke maatschappelijke
rol.

Werkwijze :
Wanneer een patiënt problemen heeft met
communiceren of slikken, wordt door de
verpleging of arts, de dienst Logopedie
ingeschakeld. Dan wordt er een diagnose
gesteld, zo nodig gevolgd door therapie.
De behandelingen kunnen doorgaan op de
kamer of in het logopedielokaal.
Logopedische therapie is altijd aangepast
aan de specifieke noden van iedere individuele patiënt.

Dysfagie

Een vaak voorkomend probleem is een
patiënt die moeite heeft met de inname
van drank of voedsel. Dit kan te wijten
zijn
aan
vertraagde
slikfuncties
(neurologisch of functioneel) of organische stoornissen. In deze gevallen wordt
er een sliktest afgenomen door de
logopediste en eventueel gestart met
sliktherapie. Dit houdt in dat er
voedingsaanpassingen en houdingsaanpassingen gebeuren zodat de patiënt
terug in staat is op een veilige manier te
eten of te drinken. Verder worden er ook
sliktips gegeven en indien mogelijk
oefeningen gegeven op het beveiligen
van de luchtweg. Op deze manier
voorkomen we ondervoeding, uitdroging
en verminderen we het risico op een
longontsteking.

