
 Een goed georganiseerd en afgerond re-
validatieprogramma is van groot belang voor 
personen met afasie, voor hun familie en voor 
de logopedist. In de loop der jaren werden tal 
van therapeutische technieken ontwikkeld om 
personen met afasie te helpen bij het herstel van 
hun communicatiemogelijkheden en er werden 
heelwat materialen uitgegeven als hulp voor de 
logopedist. De meeste programma’s die nu voor-
handen zijn, zijn bestemd voor personen met 
een ernstige afasie of apraxie, van wie de ele-
mentaire spraak- en taalmogelijkheden erg be-
perkt zijn. Er is ook materiaal beschikbaar voor 
personen met afasie bij wie de communicatieve 
vaardigheden al behoorlijk hersteld zijn en die 
verdere stimulatie nodig hebben. Er bestaat ech-
ter weinig materiaal voor personen bij wie de 
hogere taalfuncties gestoord zijn. Deze patiën-
ten met relatief weinig problemen bij het lezen, 
schrijven, spreken en algemeen taalbegrip, heb-
ben een verfijnd taalprogramma nodig, om hun 
taalvaardigheid te verbeteren.
 Deze verzameling van taaloefeningen op 

een hoog niveau is ontworpen als hulpmiddel 
voor de logopedist die zich in deze soort be-
handeling specialiseerde. Hoewel sommige oe-
feningen mits kleine aanpassing ook geschikt 
zijn voor personen die op een lager taalniveau 
functioneren, zijn ze in eerste instantie ontwor-
pen voor personen bij wie de taalfuncties reeds 
aanzienlijk verbeterd zijn. De ervaren logope-
dist kan uit de waaier van oefeningen suggesties 
halen voor nieuwe therapievormen. Vele van de 
oefeningen kunnen immers op meer dan één 
manier gebruikt worden. Vele oefeningen vragen 
antwoorden die een discussie tussen de patiënt 
en de logopedist kunnen uitlokken en aldus het 
taalgebruik van de patiënt verder verrijken. Ten-
slotte laten we opmerken dat de opdrachten uit-
gevoerd kunnen worden met een minimum aan 
instructies van de logopedist. Bij elke oefening 
zijn richtlijnen en voorbeelden zo geformuleerd 
dat ze geschikt zijn voor personen met stoornis-
sen op het hoger taalniveau.
 De logopedisten zullen in dit boek een 
nuttig hulpmiddel vinden voor hun taaltherapie.
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