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Introductie
Vanuit kennis, ervaring en intuïtie krijgt een patiënt vaal al goede logopedische zorg
Doelmatig handelen kan versterkt worden door Methodisch Logopedisch Handelen
De daardoor efficiëntere (zuinige) en effectievere (zinnige) logopedische zorg wordt geïllustreerd d.m.v. een casus
Deelnemers voelen zich veilig genoeg om zelf op hun handelen te reflecteren
Door deze casus hebben deelnemers een handvat om methodisch te handelen volgens de kwaliteitstoets
Na enkele PPA-patiënten zullen zij minder behandelingen nodig hebben en hoger scoren op klanttevredenheid,
logopedisten hebben meer vertrouwen in hun eigen handelen èn het gewenste therapie-effect bij het behandelen
van progressieve afasie.
ü De volgende recente ontwikkelingen in de (logopedische) zorg worden daarbij meegenomen: gedeelde
besluitvorming (samen beslissen / shared decision making), het positieve gezondheid-principe (zie
https://www.iph.nl), differentiaal diagnostiek bij PPA (o.a. CCS, spraakapraxie), nieuw voorlichtingsmateriaal
(educatie-kaarten dementie) en digitaal oefenmateriaal (digitaal, logoclicks).
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Methode
§ Casestudy N = 1. Casus van 59-jarige man met een PPA door een Fronto Temporale Dementie
§ De figuur geeft naast een algemeen handvat voor het borgen van zinnige en zuinige zorg een concreet voorbeeld van een
patiënt met progressieve afasie
§ Het tellen van het aantal en de duur van de behandelingen geeft inzicht in de kosten
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Figuur 1a: Stroomdiagram “Methodisch Logopedisch Handelen bij Progressieve Afasie”: de zes rode vragen van de
Kwaliteitstoets Logopedie.

1. Afasie = 3200. Een 59-jarige man met afasie die nauwelijks spreekt en een
maskergelaat heeft. Hij was directeur van een timmerfabriek en woont vrijstaand,
samen met echtgenote en twee honden. Zij was leerkracht en heeft twee dochters.

Conclusie
1) Weinig behandelingen nodig: 8 behandelingen van 45 minuten: kosten ca €480.
2) Meer zelfvertrouwen bij logopedist: VAS van 7 naar 8
3) Hoge tevredenheid van mantelzorger: VAS van 7 naar 8

3. Klein aanwijsboek gemaakt + ‘Digitaal’
thuis geïnstalleerd + Samen persoonlijk
communicatie-advies geschreven + Zij
heeft zelf de “educatiekaarten dementie’’
aangeschaft.

2. “Hij kan zich niet uiten, hij haakt in gezelschap af, hij is
stil geworden, kun je ons handvaten geven, verder heb ik
geen verwachtingen”. Binnen 8 sessies is de VAS-score
(tevredenheid echtgenote voor het omgaan met de afasie
van haar man) van 7 naar 8 gegaan.

Implicaties
Ø Onderzocht kan worden of het gebruik hiervan na één jaar zorgt voor een lagere behandelindex en
een grotere klanttevredenheid
Ø Deze methode zou in de toekomst bij een eventuele zorginfarct door de dubbele vergrijzing en de
schaarste van logopedisten kunnen bijdragen aan de behandeling van een grotere groep
afasiepatiënten binnen dezelfde behandeltijd.
Ø Deze methode is gebaseerd op een n=1 studie, vervolg onderzoek zou zich kunnen richten op een
grotere en heterogene groep patiënten die behandeld worden door logopedisten vanuit zowel de
vrije vestiging als in dienst van een zorginstelling.

AfasieNetconferentie vrijdag 1 oktober 2021

4. Doel behaald, meer dan 8 zelfs (VAS 9).
“Hij kan nu ook glimlachen en lijkt meer te praten, hij
kan water opdrinken zonder verbale aansporing en onze
omgeving heeft ook meer bewust zijn (oh ja, ik mag
geen twee dingen tegelijk vragen)”.

5. N.V.T. want
traject nam vier
maanden in
beslag
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eindverslag d.d.
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Figuur 1b: Stroomdiagram “Methodisch Logopedisch Handelen bij Progressieve Afasie”: presentatie van een casus
volgens de zes rode vragen van de Kwaliteitstoets Logopedie.
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