Contact

De Hersenletselpraktijk is een ambulant,
interdisciplinair expertisecentrum waar mensen met een
hersenaandoening terecht kunnen.
Verschillende expertises werken nauw samen om
gespecialiseerde zorg op maat te bieden aan patiënten
met een hersenaandoening:
• revalidatiearts,
• psychiater,
• neuropsycholoog,
• neurologopedist,
• neurologisch kinesitherapeut.
Binnen de praktijk kan iedere discipline apart worden
ingeschakeld in functie van de specifieke noden. Ook
meerdere disciplines kunnen worden ingezet zo dit nodig
is. Het team behandelt de patiënt dan in onderling overleg
zodat een behandelplan over de disciplines heen kan
worden verdergezet.

https://hersenletselpraktijk.be

0488 69 43 24

info@hersenletselpraktijk.be

Palinghuizen 145
9000 Gent

Regio huisbezoeken

Neurologopedie

Neurogene
taalstoornis (afasie)

Slikstoornis
(dysfagie)

Problemen met taalbegrip en -productie

Moeilijkheden met
• Eten en/of drinken
• Wegslikken speeksel
met mogelijk risico op luchtweginfecties.

Wat kunnen wij doen?
• Oefenen op taalbegrip en taalproductie (o.a. woordvinding)
• Oefenen op lezen en schrijven
• Zo goed mogelijk leren communiceren in het dagelijks leven

Als neurologopedisten zijn wij
gespecialiseerd in logopedische
problemen ten gevolge van
aandoeningen van de hersenen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hersenbloeding of -infarct
Hersentrauma
Hersentumor, -infectie
Ziekte van Parkinson
Multipele Sclerose (MS)
Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS)
Ziekte van Huntington
Dementie

• ...

Wij brengen de aard, ernst en impact van deze
problemen in kaart en maken een behandelplan op
maat. Hierbij staat informatieverlening, advisering
en coaching van de persoon zelf en zijn/haar
omgeving centraal.

begrijpen

lezen

spreken

schrijven

Cognitieve
communicatieproblemen
Communicatie is meer dan spreken en begrijpen van taal:
• non-verbale communicatie
• figuurlijke taal, empathie
• woordvindingssnelheid
• gesprekken volgen
• beurt nemen en geven
Cognitieve problemen (op vlak van aandacht, concentratie,
geheugen, informatieverwerkingssnelheid…) kunnen de
communicatie bemoeilijken.
Wat kunnen wij doen?
• Werken op beurt nemen en geven, gesprekken volgen,…
• Onderliggende cognitieve moeilijkheden zoals aandacht,
geheugen,… worden samen met de neuropsychologen
geëvalueerd en ingeoefend.

Wat kunnen wij doen?
• Aanleren van sliktechnieken
• Informatie verlenen over veilige houding en het
aanpassen van voeding en dranken

Neurogene
spraakstoornissen
Als gevolg van dysartrie:
verminderde spraakverstaanbaarheid door afwijkende:
• Ademhaling
• Stem (luidheid, nasale spraak)
• Articulatie & intonatie
Als gevolg van verbale apraxie:
verstoorde aansturing van de articulatiespieren
(zoekend mondgedrag, startproblemen,…)
Wat kunnen wij doen?
• Verbeteren van de spraakverstaanbaarheid
• Eventueel inschakelen van
communicatiehulpmiddelen
• Oefeningen voor een betere
ademhaling, stem, articulatie,…

