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Het afasieteam
Diagnostiek en behandeling van een taalstoornis



U heeft een taalstoornis door niet aangeboren

hersenletsel en ondervindt problemen op het gebied

van begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

Concentratieproblemen, visuele problemen en

geheugenproblemen kunnen in combinatie met afasie

voorkomen, want afasie is een complexe aandoening

die de communicatie ernstig kan belemmeren. De ernst

van de afasie en de invloed die de taalproblemen

hebben op het dagelijks leven, ervaart iedereen echter

anders. Het afasieteam van Adelante bekijkt vanuit

meerdere vakgebieden welke problemen er zijn. 
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Wat kunnen wij voor u
betekenen?
 
U kunt bij het afasieteam van Adelante terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en
advies over de behandeling van afasie. Het team van Adelante voert zelf geen
behandelingen uit, maar stelt de deskundigheid en ervaring op het gebied van afasie
wel ter beschikking aan hulpverleners. U kunt het team inschakelen voor:
 

een diagnose die de aard en de ernst van de afasie in kaart brengt.
(aanvullend) onderzoek bij een specifieke vraagstelling. Bijvoorbeeld als de vraag
speelt naar een geschikt communicatiehulpmiddel of wanneer u wilt weten hoe het
komt dat u zo moeilijk op de woorden kan komen.
een beoordeling van het cognitieve functioneren en de invloed daarvan op de
communicatie, de behandeling en de prognose.
een advies over de mogelijkheden van (logopedische) therapie (behandeladviezen)
en eventueel aanvullende therapeutische mogelijkheden.
een evaluatie van de taalstoornis en het communicatief functioneren na
een bepaalde periode. Indien nodig kan de therapie worden bijgesteld, afgebouwd
of beëindigd.
een advies aan uw naaste omgeving.

 
 
Wat houdt ons onderzoek in?
 
Voorafgaand aan de onderzoeken verzamelt het afasieteam achtergrondgegevens van
bijvoorbeeld de neuroloog, de huisarts of de logopedist. Zodra alle benodigde
gegevens compleet zijn, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. De
onderzoeksfase duurt twee tot drie weken. In deze periode vinden meerdere afspraken
plaats, afhankelijk van de hulpvraag en het aantal af te nemen onderzoeken.

3



De volgende zaken kunnen in het onderzoekstraject aan bod komen:
 

een intakegesprek met een logopedist en neuro-psycholoog, samen met iemand uit
uw naaste omgeving.
een logopedisch onderzoek naar de mogelijkheden in de communicatie (verbaal
en/of non-verbaal). Aan de orde kunnen komen: taalbegrip, spreken,lezen, schrijven
en gebaren.
een neuro-psychologisch onderzoek naar bijvoorbeeld geheugen, aandacht en
concentratie.
een gericht taalonderzoek door de linguïst. 
een gesprek met de revalidatiearts om eventuele medische aspecten in kaart te
brengen.

 
 
Na de onderzoeken wordt u uitgenodigd voor een eindgesprek, het liefst samen met
iemand uit uw naaste omgeving. In dat gesprek zullen de bevindingen van het team
besproken worden en krijgt u een advies voor een eventueel vervolgtraject. De
verwijzer en eventueel ook de behandelend logopedist ontvangen vijf tot zes weken na
de intake het eindverslag.
 
 

Wie gaan dit samen met u
doen?
 
Het afasieteam van Adelante is een multidisciplinair diagnostisch expertiseteam op het
gebied van taal-stoornissen (afasie). Het team dat uit een revalidatiearts,
neuropsycholoog, logopedist (tevens coördinator) en klinisch linguïst bestaat, richt zich
op dienstverlening naar collega’s, intern en in de eerste en tweede lijn. Welke kosten
zijn er aan verbonden? De ziektekostenverzekeraar vergoedt de kosten voor
revalidatiezorg, behoudens het eigen risico van de zorgverzekering.
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Hoe kunt u zich
aanmelden?
 
Elke logopedist, neuroloog, specialist in ouderengeneeskunde, huisarts en ook andere
hulpverleners kunnen cliënten aanmelden voor een onderzoek of advies van het
afasieteam. Belangrijk is dat er een gerichte hulpvraag is en een arts de verwijzing
uitschrijft. De coördinator van het afasieteam beoordeelt de aanvraag en nodigt u uit
voor een intakegesprek bij de logopedist en de neuropsycholoog.
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Meer informatie/contact?
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het patiëntenservicebureau van
Adelante via 045-5282222 of stuur een e-mail naar: helpdesk@adelante-zorggroep.nl.
Meer algemene informatie over Adelante treft u aan op onze website
www.adelante-zorggroep.nl  
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OVER ADELANTE

Adelante is een organisatie die ondersteuning 
biedt aan volwassenen en kinderen die te maken 
hebben met de gevolgen van een ziekte, aange-
boren aandoening of ongeval. Ruim 1250 profes-
sionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen 
die zorg vanuit diverse locaties verspreid over 
heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een 
aantal ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch specia-
listische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakpro-
blemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, 
sport en arbeidsrevalidatie. 
Adelante richt zich niet op de beperking maar op 
de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons 
motto: haal het beste uit jezelf! 

www.adelante-zorggroep.nl

Zandbergsweg 111
6432 CC  Hoensbroek
t 045 - 528 28 28
www.adelante-zorggroep.nl
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