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Voorwoord

Voor u ligt het eerste Nederlandstalig oefenprogramma voor groepsbehandeling 
bij dysartrie. Dit boek vond zijn oorsprong in LoVeB A, een kwaliteitskring van 
logopedisten, werkzaam in verpleeghuizen in de provincie Noord-Brabant in Ne-
derland. Bij het inventariseren van benodigde specifi eke behandelmaterialen, wa-
ren we eensgezind over de behoeft e aan materialen om groepsbehandelingen te 
kunnen geven aan cliënten met dysartrie. 

Logopedisten raken steeds meer doordrongen van het belang van het bestendigen 
van het geleerde op stoornisniveau in praktijksituaties. De therapie is succesvol 
wanneer het geleerde in het dagelijks leven kan worden toegepast. De ‘Internatio-
nal Classifi cation of Functioning, Disability and Health’ – ICF – beschreven door 
de Wereldgezondheidsorganisatie – WHO – maakt het belang van het trainen op 
drie verschillende niveaus inzichtelijk, namelijk functie-, activiteiten- en partici-
patieniveau (RIVM, 2010). Individuele behandeling is vooral gericht op functie-
niveau, waar de groepsbehandeling zich meer focust op activiteiten- en participa-
tieniveau. Deze twee laatstgenoemde niveaus vallen in het geval van groepsbehan-
deling bij dysartrie grotendeels samen (Knuijt, 2007). Met dit oefenprogramma, 
hopen we een leemte te dichten voor logopedisten die op functioneel niveau aan 
de communicatie met hun cliënten met dysartrie willen werken. Hoewel dit boek 
in eerste instantie het verbeteren van de communicatie van cliënten met dysartrie 
ten doel heeft , kan het ook van waarde zijn binnen afasiegroepen en NT2-trainin-
gen waar op activiteiten- en participatieniveau wordt getraind. De diversiteit aan 
functionele gespreksonderwerpen maakt dit mogelijk. 

Het eerste deel van dit boek bestaat uit achtergronden en een handleiding waarop 
het tweede deel van het boek is gebaseerd. Er wordt onder meer ingegaan op de 
doelen binnen de groepsbehandeling, de rol van de logopedist, de organisatie en 
de observatie en evaluatie van de bijeenkomsten. Het tweede deel van dit boek 
bevat een veertigtal thema’s, wat diverse mogelijkheden biedt voor het uitvoeren 
van een groepsbehandeling. 

Niet elk thema en elke activiteit is voor elke communicatiegroep even geschikt, 
vermits elke groep is anders is. Vanuit onze Nederlandse werkgroep is getracht om 
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dit boek ook voor onze Belgische collega’s tot een interessant oefenprogramma te 
maken. Er is een enkel thema opgenomen waarin de nadruk ligt op Nederlandse 
plaatsen en beroemdheden. Met de veelheid aan thema’s die minder cultuurge-
bonden zijn, is het ons inziens toch gelukt een aansprekend programma te hebben 
ontwikkeld voor onze zuiderburen. 

Met dit boek hopen we groepsbehandeling bij dysartrie te faciliteren door het aan-
reiken van activiteiten in thema’s. Hiermee beogen we bij te dragen aan een betere 
en prettigere participatie in het dagelijks leven van de dysartriecliënt. 
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