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het gevoel van samen



leren omgaan met

Afasie
Afasie is een taalstoornis, veelal als gevolg van
niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voorbeelden
hiervan zijn: een ongeluk, infarct, bloeding of
trauma. In de meeste gevallen van afasie is de
linkerhersenhelft getroffen, de taalvaardigheden zijn
hierbij aangedaan.

Afasie: leren omgaan met taal- en
communicatiestoornissen
Door de afasie wordt de
communicatie belemmerd en
kunnen er moeilijkheden ontstaan
op het gebied van spreken,
schrijven, lezen en begrijpen.
De vorm en ernst van de afasie is
afhankelijk van de plaats en de
grootte van het hersengebied dat
is getroffen. Afasie uit zich daarom
bij iedereen anders.

Voor wie is het Archipel
Afasiecentrum?
De behandeling die wij bieden is
bedoeld voor mensen met afasie
in de chronische fase en richt zich
op het leren omgaan met taal- en
communicatiestoornissen. Dit
vindt plaats nadat het
revalidatietraject is afgesloten.

Voorwaarden voor deelname aan
de behandeling:
• U woont (zelfstandig) thuis;
• U kunt zelf naar het toilet en
korte afstanden lopen,
eventueel met een hulpmiddel;
• U heeft doelen op activiteiten
en/of op participatieniveau;
• En er wordt vooruitgang
verwacht.

Wat kan het Archipel
Afasiecentrum voor u betekenen?
Het Afasiecentrum is een
expertisecentrum voor mensen
met afasie in de chronische fase in
de regio Zuidoost-Brabant. Wij zijn
een onderdeel van het Archipel
Kenniscentrum. Binnen ons
centrum bieden wij behandeling
en ondersteuning afgestemd op
uw hulpvraag.
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We werken met groepen op
activiteiten- en participatieniveau.
Onze ervaring is dat cliënten leren
van het contact met lotgenoten en
ervaringsdeskundigen.
Voorbeelden van (taal)aspecten
die behandeld worden in de
groepen zijn: gespreksvoering,
lezen, schrijven, begrijpen en
werken met digitale (hulp)
middelen. In cyclussen worden
diverse groepen aangeboden op
het gebied van: schilderen,
fotografie, muziek en
mantelzorgers. Alledaagse
zaken zoals omgaan met geld,
telefoneren, hulp inschakelen en
zelfstandig boodschappen doen,
komen ook aan bod.
De behandelingen zijn opgebouwd
aan de hand van een maandelijks
thema.

Hoe werkt het Afasiecentrum?
Het doel van de behandeling is om
zo optimaal mogelijk de communi-
catieve mogelijkheden in het
dagelijks leven met afasie in te
zetten. Nadat we een aanmelding
van uw behandelend logopedist
hebben ontvangen, wordt er een
intakegesprek gepland. Tijdens dit
gesprek wordt er een inventari-
satie van uw dagelijks leven vóór
en met de afasie gemaakt. Tevens
bespreken wij uw doelen op het
gebied van communicatie. Aan de
hand daarvan wordt een
behandelplan opgesteld. Op basis
van uw communicatieve mogelijk-
heden, doelen en wensen, krijgt u
een advies voor deelname.

Indicatie
Om in aanmerking te komen voor
behandeling is de indicatie
‘behandeling groep’ nodig. Deze
indicatie wordt afgegeven door
het CIZ, Centrum voor Indicatie-
stelling, voor een periode van 1 of
2 jaar. Afhankelijk van de vooruit-
gang en doelen kan bij het aflopen
van de huidige indicatie verlen-
ging worden aangevraagd.
Overigens is het mogelijk dat het
CAK een eigen bijdrage berekent.
Dit is persoonsafhankelijk. Voor
meer informatie kunt u terecht bij
www.cak.nl.
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Indien u niet in aanmerking komt
voor behandeling groep, kunt u in
overleg deelnemen aan de
begeleidingsgroepen van het
afasiecentrum. Deze groepen zijn
gericht op onderhoud van de
communicatieve vaardigheden,
maar ook lotgenotencontact en
ontlasting van uw mantelzorger.
De financiering van begeleidings-
groepen gaat via de WMO
(Gemeente) waarbij mogelijk een
eigen bijdrage wordt gevraagd.

Vervoer
We stimuleren cliënten om zelf-
standig naar het Afasiecentrum te
komen. Wanneer dit niet mogelijk
is, dan vragen we bij het CIZ een
indicatie aan met vervoer.

Contact
Voor vragen kunt u bellen met het
Afasiecentrum op 040-2610136
(voor 10.00 uur of na 15.15 uur).
Wilt u of uw naaste in aanmerking
komen voor behandeling, dan
kunt u contact opnemen met ons
of uw behandelend logopedist.

Archipel biedt een combinatie van zorg,

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

op de manier die zij kiezen. We hebben een

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

specialisten in de zorg voor bijzondere

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

door de zorg van onze medewerkers en

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

Archipel Afasiecentrum

Parklaan 97

5613 BC Eindhoven

t 040 26 10 136

www.archipelzorggroep.nl

het gevoel van samen


