
INTRODUCTIE

Nederland erkent drie regionale talen: het Fries, het Nedersaksisch

en het Limburgs. Het gebruik van streektalen neemt in Nederland

af. Toch spreken relatief veel ouderen een dialect ofwel streektaal. 

In de zorg voor mensen met NAH behandelen logopedisten

cliënten wiens moedertaal een streektaal ofwel dialect is. 

In de afasietherapie worden logopedisten geacht af te stemmen op

de voorkeuren, communicatieve mogelijkheden en premorbide

taalvaardigheid van de cliënt. Het is echter nagenoeg onbekend

hoe logopedisten in de praktijk handelen wanneer een cliënt zich

uit in streektaal. 

Wat zijn ervaringen van logopedisten in enkele Nederlandse

regio’s met het gebruik van streektaal in de afasietherapie?

Met deze kennis kunnen mogelijke lacunes worden vastgesteld en

suggesties worden gedaan, waarmee de communicatie en de

logopedische zorg zo goed mogelijk worden afgestemd voor

streektaalsprekende patiënten, om hun welbevinden 

te vergroten.

online interviews

mei 2021

6 logopedisten

werkzaam in verpleegzorg- of revalidatie-instelling

1x Friesland 2x Drenthe 1x Midden-Limburg 1x Zuid-Limburg

audio-opnames van de interviews werden getranscribeerd, open

gecodeerd, axiaal gecodeerd en selectief gecodeerd

METHODE

1x West-Brabant

DISCUSSIE

De logopedisten lijken keuzes en werkwijze wat betreft streektaal in de afasietherapie bij een streektaalsprekende cliënt vooral op hun ervaring te baseren.

Zij ondervinden hierbij geen grote struikelblokken of gebrek aan kennis. 

Opvallend: streektaal/meertaligheid is voor de meeste logopedisten geen onderwerp van gesprek binnen het team. 

Met gerichte praktische aanbevelingen zou de logopedische zorg nog beter kunnen worden afgestemd op streektaalsprekende cliënten.

maak tweetaligheid bij neurologische stoornissen onderdeel van

het opleidingscurriculum.

Voor de (gezamenlijke) opleidingen logopedie van de Nederlandse

hogescholen:

Ervaringen van logopedisten met streektaal in de afasietherapie

Marleen Schepers1 en dr. Katrien Colman2

1 Hanzehogeschool Groningen, Opleiding Logopedie
2 Hanzehogeschool Groningen, Master Healthy Ageing Professional/Opleiding Logopedie

“Je sluit aan bij wat iemand gewend is in het leven. Want
waarom zou je het moeilijker maken voor iemand dan het al

is, zeker als die afasie om de hoek komt kijken.” 

“Je doet het gewoon maar, op een natuurlijke manier, wel met de
basis van evidence based-methodes en met wat je zelf als

logopedist in je mars hebt.”

“Als ik vraag ‘Hoe gaat het?’ en iemand uit de Friese Wouden
zegt: ‘Het kon wel minder’,  dan betekent dit: ‘Het gaat hartstikke

goed’.”

een verzameling van regionale verhalen en gebruiken, dicht bij de belevingswereld van de cliënt

een ADH-basiswoordenlijst 

bij de opleidingen meer aandacht voor meertaligheid bij afasie

streektaal als onderdeel van de overdracht van een cliënt.

RESULTATEN

De logopedisten zetten Nederlandstalige materialen in. Enkelen ‘vertalen’ het materiaal in de streektaal, bijvoorbeeld als de cliënt antwoord geeft in streektaal.

De wijze waaróp zij streektaal toepassen loopt uiteen en is mede afhankelijk van de herstelfase na het NAH waarin wordt behandeld. Ook de streektaalbeheersing van de

logopedist speelt een rol. Eén logopedist, die zelf de streektaal niet beheerst, ervaart soms obstakels.

Twee opvallende overeenkomsten:

1 De verbinding met de cliënt is een belangrijke reden om streektaal in te zetten. Dezelfde streektaal spreken, schept onderling vertrouwen. Als behandelaar krijg je dan ook

meer vertrouwen van de cliënt. Het gebruik van streektaal is daarom gunstig voor de uitkomst van de afasietherapie. 

2 De logopedisten vinden dat zij altijd kunnen aansluiten bij een streektaalsprekende cliënt. 

Toch hebben zij wel enkele wensen met betrekking tot streektaal, zoals:
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streektaal/meertaligheid in een of andere vorm onderwerp van gesprek in het

logopedische team;

streektaal onderwerp van gesprek in het multidisciplinair overleg;

streektaal onderwerp van gesprek met de verzorgden;

een dagelijks leven (ADL) afasie-basiswoordenlijst.

Voor afasietherapeuten in Nederland. Maak, bij behoefte:

AANBEVELINGEN


