
Advies bij afasie 

Heeft u of uw naaste afasie als gevolg van hersenletsel, zoals een beroerte? Moeite met spreken,

schrijven, begrijpen van gesproken taal, lezen, of non-verbale communicatie kunnen dan knel-

punten zijn die u ervaart. Afasie is voor iedereen anders. De behoefte aan ondersteuning in het

dagelijks leven en de behoefte aan behandeling verschilt eveneens. Soms is extra deskundigheid

nodig voor een optimale therapie, goede begeleiding of advies. 

Multidisciplinair behandelteam

Bij het afasieteam van De Hoogstraat kunt u terecht voor deskundig advies en zorgvuldige

(aanvullende) diagnostiek waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Op basis daarvan geven 

we u een behandeladvies op maat. Ook kunt u bij ons terecht voor vragen over afasie in alle

stadia. Daarnaast is het mogelijk om de voortgang van uw behandeling te meten met behulp 

van een herstelmeting. 

Het afasieteam bestaat uit:

een revalidatiearts

een logopedist

een klinisch linguïst (taalkundige) 

een gezondheidszorgpsycholoog

U kunt terecht bij het afasieteam met een verwijzing van uw huisarts of specialist. Vaak gebeurt 

dit op aanraden van een psycholoog of logopedist. Ook als u onder behandeling bent bij een

instelling of praktijk van buiten De Hoogstraat kunt u bij ons terecht. Zie voor meer informatie

over ‘Contact en aanmelden’ onderaan deze folder.

Hoe ziet het adviestraject eruit? 

Allereerst wordt er uitgebreid multidisciplinair onderzoek gedaan naar uw communicatie, taal en

cognitie. De afasie wordt op deze manier nauwkeurig in kaart gebracht, evenals onderliggende

stoornissen. 

Vaak is het nodig om te leren om op andere manieren te communiceren dan via spreken en

schrijven. De logopedist onderzoekt welke mogelijkheden voor u geschikt zijn. 

U kunt problemen ervaren met verschillende aspecten van de taal. De klinisch linguïst brengt

eventuele (onderliggende) taalstoornissen in kaart. 

Andere (cognitieve) problemen, zoals geheugenproblemen en problemen met aandacht 

of concentratie, kunnen de communicatie negatief beïnvloeden. Met behulp van een 

neuro-psychologisch onderzoek worden deze problemen in kaart gebracht. 

Op basis van de verkregen gegevens stellen we een behandeladvies op maat op dat we 

bespreken met u, uw naaste(n) en behandelaar(s). Na dit advies wordt de behandeling door 

uw eigen behandelaar(s) voortgezet. 

Afasie
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Vergoeding 

De consulten worden via uw zorgverzekeraar vergoed. Soms vraagt de verzekeraar een eigen

bijdrage. We raden u aan om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. 

Contact en aanmelden 

Om het behandeltraject van het afasieteam te doorlopen heeft u of uw behandelaar een verwij-

zing nodig van uw huisarts of specialist. Deze verwijzing kan uw (huis)arts via ZorgDomein of per

post maken. Zodra wij de verwijzing ontvangen hebben, wordt er met u contact opgenomen. Op

basis van de wachttijd op dat moment wordt een afspraak met u ingepland. 
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Meer informatie

afasieteam@dehoogstraat.nl 

www.dehoogstraat.nl

Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
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