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De logopediste staat in voor het onderzoek  
en de behandeling van een aantal stoornissen 
op de dienst geriatrie, afdelingen genees-
kunde, heelkunde en intensieve zorgen.

Afasie
Een verworven taalstoornis - veroorzaakt 
door een neurologische aandoening - waarbij 
het begrijpen en het uiten van geschreven en 
gesproken taal gestoord kan zijn.

Dysartrie
Een motorische spraakstoornis die het gevolg 
is van een neurologische aandoening en die 
de spraakverstaanbaarheid kan aantasten. 
De ademhaling, de stemgeving, de articulatie, 
de resonantie (de klankkleur) en de prosodie 
(intonatie, nadruk, melodie en spreeksnelheid) 
kunnen daarbij gestoord zijn.

Cognitieve communicatiestoornissen
Dit zijn communicatiestoornissen ten gevolge 
van stoornissen in het geheugen, het denken 
en het redeneren.

Differentieel diagnostiek bij dementie

Aangezichtsverlamming 
Een uitval van de aangezichtsspieren met 
gevolgen op vlak van onder andere spraak, 
slikken en mimiek.

Dysfagie
Problemen die in elke slikfase kunnen 
voorkomen bij het transport van voedsel  
van de mond naar de maag.
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Behandeling tijdens 
jouw hospitalisatie
De algemene doelstelling is de persoon 
op communicatief vlak zo goed mogelijk 
te helpen functioneren met een maximale 
levenskwaliteit. 

De logopediste zal je behandelen via stoornis- 
en compensatiegerichte therapie. Zij infor-
meert de patiënt en zijn omgeving over de 
logopedische problemen. 

Tot slot is het vaak noodzakelijk om de 
psychosociale moeilijkheden die de communi-
catiestoornis met zich meebrengt te onder-
kennen en op te vangen.

• Bij de behandeling van afasie zorgen we 
voor een optimale communicatie tussen 
persoon en zijn omgeving. Dat gebeurt 
door doelgerichte taal- en functionele 
therapie. We gebruiken hiervoor thera-
pieprogramma’s en geven de nodige 
communicatietips.

• De hoofddoelstelling bij de behandeling 
van dysartrie is de verstaanbaarheid, 
de natuurlijkheid en de snelheid van 
de spraak optimaliseren. Articulatie en 
stemtraining zijn bijvoorbeeld onderdeel 
van de behandeling. Ook hier geven we 
de nodige communicatietips.

• Bij de behandeling van cognitieve 
communicatiestoornissen gaat de  
logopediste het cognitief functioneren 

helpen verbeteren. Aandachts- en  
geheugentraining zijn bijvoorbeeld 
onderdeel van deze therapie.

• De behandeling van een aangezichtsver-
lamming 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 leer je restverschijnselen onder 
controle krijgen en/of compenseren.

• De hoofddoelstelling bij de behande-
ling van dysfagie is het voorkomen van 
longontsteking, uitdroging, ondervoe-
ding, algemene verzwakking en afkeer 
van voedsel. De logopediste geeft 
slikadviezen, traint het slikproces, reikt 
compensatiemiddelen aan en geeft 
de nuttige informatie aan de patiënt 
en omgeving. Ook kunnen technische 
slikoefeningen worden aangeleerd en 
oefeningen ter verbetering van het slik-
mechanisme worden gegeven. 

Contact
Je kan logopediste Diane van Gorp 
bereiken op het telefoonnummer 
03 890 59 22 en/of via e-mail: 
diane.van.gorp@azr.be.



ref.: 50006069
versie: 26/08/2020
foto’s & illustraties: Adobe stock
eigenaar: Diane van Gorp, logopediste campus Bornem
v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel: 
vzw AZ Rivierenland | ‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11 

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11 


