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Story Anja...
1988: begonnen in als vrijgevestigd 
oefentherapeut Cesar;
1996: Rogeriaanse Psychotherapie met de 
client- centered benadering
2002: Familie- en systemische opstellingen 
geïntegreerd
2004: Praktijk voor Houding, Beweging & 
Bewustzijn
2009: Mensen Bewegen
2013: Master gezondheidswetenschappen, 
Thesis: kwaliteit van de relatie binnen het 
paradigma van selfmanagement bij mensen met 
multimorbiditeit en hun mantelzorgers
2011- 2018 bij Cordaan:
2021: Beyond Symptoms



Story
Homeyra
Naar Nederland
■ Immigratie vanuit Afghanistan, 1994
■ Grote cultuurshock
Opleidingen
■ Nederlandse taalcursus, MAVO, HAVO, HBO, WO
Werk
■ V&D, TUI, OLVG-West, Cordaan,
■ Eigenaar Connected Healthlab,
■ Bestuurslid SMLN.
■ Docent aan hogeschool in Holland voor de praktijk 

verpleegkundigen
■ Uitvinder: animatie slikproblemen en afasie in 

verschillende talen
■ Lid diversiteitsnetwerk Cordaan



www.meertaligelogopedie.com

Het verbeteren van de 
kwaliteit van 
behandeling en 
begeleiding.

Het optimaliseren van 
de vindbaarheid van 
meertalige logopedisten
in Nederland.

Het verwerven en 
verspreiden van
informatie.

http://www.meertaligelogopedie.com


Innovator

AWARDS/NOMINATIES:
ECHO 2011,
STIMULERINGSPRIJS CORDAAN
(ANIMATIE) 2017,

CZ ZORGPRIJS 2019 (ANIMATIE), BELOFTE KAMPIOEN,
DUTCH HACKING AMSTERDAM2021
PARKINSONLINTJE 2021

NEVENFUNCTIE: BESTUURSLID STICHTING MEERTALIGE 
LOGOPEDIE NEDERLAND



Waarom:
De logopedisten, linguïsten en taal- en 

spraakpathologen lopen binnen de zorg tegen veel 
belemmeringen aan bij het diagnosticeren en 

behandelen van oudere migranten/patiënten die de 
Nederlandse taal niet of matig beheersen. De 

belangrijkste factoren die hierop van invloed zijn, zijn 
de taalbarrière en de cultuurverschillen.



Rollenspel:
Mw. El Kaderi heeft een gesprek 
met de logopedist. Haar man 
heeft een beroerte gehad.

• Mw. is 65 jaar
• Geboren in Marokko.
• Zij spreekt matig 

Nederlands.
• Zij is laaggeletterd en 

kan niet lezen en 
schrijven

• Woont alleen met haar 
man.

Begrip 
aandoening?



STORY VAN

STEL JE NIET AAN, DIT
WEET JE TOCH?



Cijfers:

■ 22% heeft een migratie-achtergrond
■ 29% ervaart beperkte gezondheidsvaardigheden
■ 18% heeft moeite met lezen en schrijven



Diversiteit: de cijfers in Amsterdam



21e eeuw:
■ Het etnische, culturele en taalkundige 

samenstelling is fors veranderd.
■ Erkenning bieden aan culturele 

overeenkomsten
■ Belangrijkste verschillen respecteren
■ De kwaliteit van de zorg mag niet beïnvloed 

worden op basis van etniciteit, leeftijd, etc.



INTERCULTUREEL SPREEKWOORDENSPEL
‘VAN DE OS OP DE EZEL SPRINGEN’



Turks/Marokkaans ■ Ga niet liggen onder een steen die je niet 
kunt optillen (Turks)

■ De kip van de buren ziet men als gans (Turks)

■ De granaatappel laten exploderen (Marokkaans)

■ De hammam binnen komen is niet hetzelfde 
als de hammam verlaten (Marokkaans)



Nederlands ■ Ga niet liggen onder een steen die je niet 
kunt optillen

Neem niet te veel hooi op je vork

■ De kip van de buren ziet men als gans

Het gras is altijd groener aan de overkant

■ De granaatappel laten exploderen

De vuile was buiten hangen

■ De hammam binnen komen is niet hetzelfde 
als de hammam verlaten

Belofte maakt schuld



WAT IS 
AFASIE?
NEDERLANDS
TURKS
BERBERS



Top 6 herkomst inwoners 
met migratieachtergrond



Doel van de animatiesprint

Eerste generatie immigranten met Marokkaanse en Turkse achtergrond en hun naasten
informeren over afasie als gevolg van een CVA, vanuit hun belevingswereld.



Interviews



1. Van inzichten naar een
verhaal



Controleren met
experts

20/41



Van verhaal
naar

storyboard



Van
storyboard

tot prototype

22/41

Een prototype is niet bedoeld om te bewijzen of je gelijk hebt. Het is een manier om snel 
te leren van je fouten.



Testen met de
doelgroep

23/41



Wat doet die walnoot
hier?





(Hetero-)Anamnese anderstalige 
afasiepatiënten
■ Geboorteland
■ Wanneer bent u naar Nederland gekomen
■ Heeft u ook in andere landen gewoond
■ Moedertaal
■ 2e taal
■ 3e taal
■ Opleiding en werk geboorteland

https://www.afasienet.com/wp-content/uploads/Logopedische-Richtlijn-Diagnostiek-en-
behandeling-van-Afasie-def.-november-2015.pdf



1. Zelfstandigheid
2. Zelfvertrouwen
3. Een goede opleiding
4. Eigen taal goed spreken
5. Voor je mening uitkomen
6. Respect voor je ouders
7. Goede manieren
8. Trouw aan de familie
9. Gastvrijheid
10. Geloof

1. Geloof
2. Respect voor je ouders
3. Trouw aan de familie
4. Gastvrijheid
5. Goede manieren
6. Eigen taal goed spreken
7. Een goede opleiding
8. Voor je mening uitkomen
9. Zelfstandigheid
10. Zelfvertrouwen

Waardenhiërarchie



Stem je therapie aan de 
leefwereld van je patiënt.



Visie van moslims op ziekte

■ Helen met bepaalde verzen uit de koran

■ Amuletten met behulp van koranverzen

■ Voordelen: angstreductie, patiënt reikt uit voor hulp

■ Plotseling ziek worden/ lang aanhouden kan te maken 
hebben met bovennatuurlijke oorzaken als: magie, het 
boze oog of Djin

■ Familie beslist mee

■ Ziekte moeten ontzien worden



TAALDIAGNOSTIEK



Top 10 recepten

Win vertrouwen Neem de tijd Werk vraaggericht, 
vraag naar wensen

Let op je taalgebruik 
(woorden als: erfelijk, 

aangeboren,

Bespreek in het team 
hoe je culturele 
elementen toe 

kan passen in de 
uitvoering van de zorg.

Controleer of iemand je 
begrepen heeft, pas 

terugvraagmethode toe 
of show-me methode

Zorg voor begrijpelijke 
informatie. Maak het 

samen met de 
doelgroep. Test het ook 

bij de doelgroep.

Ben bewust van 
schaamte

Check of familie en 
patient de adviezen 
ook kan uitvoeren

Wees bewust van je 
eigen oordeel.



Let’s stay connected
through

■ Homeyra Saiid

■ https://www.linkedin.com/feed/

https://www.linkedin.com/feed/


En nu is het zo.... je spreekt de taal 
niet!

WAT DAN?



The Take-Work Message ….....

¨Nog liever dan dat je mijn woorden hoort
wil ik dat je me ziet¨


