Libra R&A locatie Blixembosch

Afasieteam

De behandelaars van Libra Revalidatie & Audiologie locatie
Blixembosch zijn zeer deskundig op het gebied van het
ziektebeeld afasie. Deze kennis en ervaring is gebundeld in het
afasieteam. Dit team doet onderzoek naar de afasie en geeft
advies over behandeling. In deze folder leest u hier meer over.
Afasie
Afasie is een taalstoornis die is ontstaan door hersenletsel,
bijvoorbeeld een beroerte of een ongeluk. Deze taalstoornis komt
vaak tot uiting in begrijpen van gesproken taal, spreken, lezen en
schrijven.
Doel
Het afasieteam onderzoekt de aard en de ernst van de afasie.
Vervolgens geeft het team informatie over de afasie en advies
over de behandeling aan de verwijzende arts en logopedist.
Maatwerk
Elke afasie is weer anders. Daarnaast ervaart iedereen de afasie
verschillend. Het opstellen van een behandelplan is dan ook
maatwerk. De behandelend logopedist heeft hiervoor kennis nodig
van aangrenzende vakgebieden, zoals de linguïstiek en
neuropsychologie. Het afasieteam van Libra R&A locatie
Blixembosch heeft deskundigheid op dit gebied en wil hiermee u
en eventueel uw logopedist en arts zo goed mogelijk van dienst
zijn.
Team
Het afasieteam bestaat uit een revalidatiearts, een
neuropsycholoog, een neurolinguïst (taalkundige) en een
afasietherapeut (gespecialiseerde logopedist).
Taken
De taken van het team bestaan uit:
onderzoeken of er sprake is van afasie;
in kaart brengen van de afasie en bijkomende stoornissen;
aanvullend onderzoek bij een specifieke vraag;
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advisering over de (taal)therapie;
evaluatie van de taalbeheersing.
In het afasieteam wordt dus geen behandeling gegeven. Wel biedt
het team ondersteuning aan de behandelend logopedist,
bijvoorbeeld bij het opstellen van het behandelplan.
Verwijzing
De huisarts of medisch specialist kan een onderzoek aanvragen.
Werkwijze
Na de aanmelding bij het afasieteam krijgt u een uitnodiging
toegestuurd voor een intakegesprek met de neurolinguïst
(coördinator van het team) en de neuropsycholoog. Daarnaast
wordt u uitgenodigd voor een intake bij de revalidatiearts.
Afhankelijk van de hulpvraag bepalen de coördinator en de
neuropsycholoog welke disciplines van het afasieteam
ingeschakeld worden. Hierna ontvangt u een uitnodiging voor
vervolgonderzoek.
Verslag
De conclusies en adviezen van de leden van het afasieteam
worden in een gezamenlijk verslag gebundeld. Deze bevindingen
worden met u en eventueel uw partner besproken. De verwijzer
ontvangt een kopie van het eindverslag. Ook de aanvrager
(meestal de logopedist) ontvangt een kopie van het eindverslag,
als u daarvoor toestemming geeft.
Informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator van het afasieteam.
Telefoonnummer: 088 - 31 32 000
E-mail: afasieteamblixembosch@libranet.nl
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