Partners en andere betrokkenen
Afasiecafé
Voor mensen met afasie is het contact met
lotgenoten vaak heel waardevol. Het afasiecafé
is een plaats waar men elkaar kan ontmoeten.
De middag wordt begeleid door een logopedist
en vrijwilligers.

Logopedische hulp
na niet aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsavond
De behoefte aan informatie over de
(communicatie)stoornis is vaak groot.
Om aan deze vraag tegemoet te komen,
organiseert de SAA voorlichtingsavonden.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor familie
en vrienden van de cliënt. Er wordt informatie
gegeven over bijkomende problemen en
ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Afasie
Dysartrie
Dysfagie

Partnergroep
Wanneer uw partner afasie heeft, verandert het
leven drastisch. Partners hebben vaak het gevoel
dat ze er alleen voorstaan. In een aantal bijeenkomsten wordt u begeleid in het omgaan met deze
veranderingen.
Wilt u meer informatie over onze activiteiten of
een kennismakingsgesprek ?
Maak dan een afspraak met één van onze
logopedisten.
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Wat is de Stichting Afasietherapie Amsterdam?
De Stichting Afasietherapie Amsterdam (SAA)
is gespecialiseerd in het behandelen van spraak-,
taal- en slikstoornissen als gevolg van niet
aangeboren hersenletsel (NAH). Dit kan
veroorzaakt worden door een beroerte, ongeluk,
hersentumor of progressieve neurologische
aandoening (bv de ziekte van Parkinson, MS, ALS).
Op het praktijkadres van de SAA kunt u terecht
voor logopedisch onderzoek, behandeling en
begeleiding.

Wat zijn de activiteiten van de Stichting Afasietherapie Amsterdam?
Individuele behandeling
Voorafgaand aan de individuele behandeling
wordt er onderzoek gedaan om de spraak-, taal- en
slikstoornissen goed in kaart te brengen.
Naar aanleiding van de onderzoeksgegevens, wordt
in overleg een behandelplan gemaakt en start de
logopedische behandeling. Wanneer er nauwelijks
verbetering optreedt, kijken we naar mogelijkheden
voor alternatieve communicatie.

Met welke problemen kunt u bij ons terecht?
Taalstoornis (afasie)

Spraakapraxie

Bij afasie is het vinden van woorden
en/of het begrijpen van taal vaak een
probleem. Het kan voorkomen dat
iemand wat anders zegt dan hij
bedoelt. Bovendien kan het lezen en
schrijven verstoord zijn.

Spraakapraxie is een veelvoorkomende stoornis
die kan optreden na hersenletsel. Iemand spreekt
niet meer met hetzelfde gemak als voorheen. Het is
een stoornis in het programmeren van de articulatie. Ernstige spraakapraxie leidt tot het niet of
nauwelijks meer doelbewust kunnen spreken.

Spraakstoornis (dysartrie)

Cognitieve communicatiestoornis

Problemen met de uitspraak van woorden
noemt men dysartrie. Dit komt doordat de
zenuwen en/of spieren in en rond de mond
niet goed functioneren.

Mensen met een cognitieve communicatiestoornis hebben problemen met het gebruik
van taal. Zo kunnen zij moeite hebben met:
het logisch vertellen van een verhaal, het
begrijpen van figuurlijke taal, het herkennen
van emoties en het vinden van woorden.
Mensen zijn zich niet altijd bewust van deze
problemen.

Slikproblemen (dysfagie)
Bij slikproblemen is de spierkracht en/of het
gevoel in de mond en de keel veranderd. Dit geeft
problemen met eten en drinken en kan verslikken
tot gevolg hebben.

De logopedische behandeling vindt in de praktijk
plaats. Als het niet mogelijk is om ons praktijkadres
te bezoeken, kan eventueel de behandeling aan
huis plaatsvinden. Wij geven behandelingen van
een uur voor afasie.
Wij hebben ons gespecialiseerd in diverse
behandelmethoden waaronder: Speech Music
Therapy for Aphasia (SMTA), Neuromusculaire
Electrostimulatie (NMES), McNeill Dysphagia
Therapy Program (MDTP) en mimetherapie.
Onze logopedisten zijn zowel ingeschreven in het
Kwaliteitsregister Paramedici als in het Afasieregister. Twee van onze logopedisten zijn aangesloten
bij ParkinsonNet.
Afasiecentrum
Het Afasiecentrum wil mensen met afasie helpen
zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
Het dagelijks leven ziet er na NAH vaak heel anders
uit. Zeker wanneer men te maken krijgt met
problemen in communicatie. Na de revalidatiefase
kunnen er nog hulpvragen zijn. We kunnen
ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe
invulling van het leven. Ook voor andere vragen
over dagbesteding en begeleiding kunt u terecht
bij het Afasiecentrum.

Het afasiecentrum is gevestigd op 2 locaties:
Genoemde problemen kunnen afzonderlijk
of tegelijkertijd voorkomen.

Falckstraat 10 hs, Amsterdam (hoofdlocatie)
Baarsstraat 35-39, Amsterdam (locatie Heliomare)
T: 020 624 23 85
E: afasiecentrum@afasietherapie-amsterdam.nl
www.afasiecentrum.nl

