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19 juni 2015

Voorwoord

In dit programmaboekje vindt u een overzicht van de onderwerpen van de
eindpresentaties van het kleinschalig praktijkgericht onderzoek dat onze vierdejaars
studenten verricht hebben in de afgelopen 4 maanden.
We zijn er trots op dat het de studenten gelukt is om in een betrekkelijk korte periode
een volledige cyclus te doorlopen van onderzoeksvraag tot aan het beantwoorden
van deze vraag en het geven van aanbevelingen voor de praktijk.
Met deze presentaties wordt de rol van de logopedist als ‘innovator’ tot uitvoering
gebracht; studenten verspreiden de kennis die ze verworven hebben via het
uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek, zodat deze ook door anderen kan
worden gebruikt. Deze rol is in ons Rotterdamse competentiemodel expliciet
vormgegeven als één van de aspecten van het beroep ‘logopedist’ (COLORRS).
We hopen dat er via deze presentaties een vruchtbare uitwisseling
van nieuwe ideeën/ toepassingen ontstaat.
Mede namens de opleiding logopedie,
Karin Neijenhuis
Coördinator praktijkgericht onderzoek in afstuderen
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(speciaal) onderwijs

Mitzi van den Engel
“Samenwerking logopedist en leerkracht basisonderwijs; goed of kan
beter?”
Dit onderzoek is opgezet om inzicht te krijgen in hoe andere disciplines, leerkrachten
in het basisonderwijs, de samenwerking met
de logopedist in de vrije vestiging ervaren.
De volgende onderzoeksvraag ontstaan:
“Welke succesfactoren en/of beperkingen
ervaren leerkrachten van het reguliere
basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs in de samenwerking met logopedisten
in de vrije vestiging en hoe zou de huidige
samenwerking eventueel kunnen worden
verbeterd?”
Methode
Het praktijkonderzoek is een kwalitatief onderzoek middels een focusgroep en een semi-gestructureerd interview.

Resultaten
Leerkrachten gaven tijdens de focusgroep en het interview hun mening en vertelden hun behoeftes rondom de
samenwerking. Ook spelen hierbij competenties en bepaalde voorwaarden een belangrijke rol.

Conclusie
De leerkrachten ervaren onder andere regelmatig contact, snelle terugkoppeling en goede verslaglegging als
succesfactoren voor een goede samenwerking met de logopedist. Over de knelpunten zijn de meningen verdeeld.
In de aanbevelingen is gebruik gemaakt van de ideeën die de leerkrachten geopperd hebben om de samenwerking
te verbeteren.

(speciaal) onderwijs

Ruby de Bruin
“De visie van de leerkracht: Totale
Communicatie in het voortgezet
speciaal onderwijs”
In het speciaal onderwijs komt men vaak
allerlei communicatieve beperkingen tegen.
Een logopedist biedt verschillende
strategieën om met deze beperkingen om te
gaan. Totale Communicatie (TC) kan als
alternatieve communicatiestrategie dienen.
De gehele omgeving van de cliënt wordt
hierbij betrokken. Leerkrachten spelen een
grote rol bij TC en het is belangrijk om hun
mogelijkheden en behoeften te kennen,
zodat TC juist geïmplementeerd kan worden.

Methode
Er werd een semi-gestructureerd groepsinterview (focusgroep) uitgevoerd onder het onderwijspersoneel van een
school voor Speciaal Voortgezet Onderwijs.

Resultaten
Twaalf deelnemers (leerkrachten, onderwijsassistenten) hebben informatie gegeven over de huidige situatie,
knelpunten die zij ervaren in de praktijk en mogelijke oplossingen hiervoor.

Conclusie
TC wordt door de deelnemers over het algemeen als nuttig ervaren maar hoe nuttig het in de klas is hangt af van
de behoefte van de leerlingen. Er is behoefte aan een manier om kennis en scholing naar de praktijk te vertalen,
waarbij het geleerde ook beklijft.

(speciaal) onderwijs

Monique van Dixhoorn - Venderbos
“De toepasbaarheid van het
Computer Articulatie Instrument in
de kinderrevalidatie”
Vanwege de behoefte aan een gestandaardiseerd testinstrument waarmee de basis
kan worden gelegd voor een differentiaaldiagnose tussen spraakstoornissen is het
Computer Articulatie Instrument (CAI) ontwikkeld. Volgens logopedisten van Sophia
Revalidatie Delft blijkt de afname van een
(spraak)test moeilijker te zijn en langer te
duren bij kinderen met een motorische en/
of verstandelijke beperking. In dit onderzoek
is onderzocht of het CAI toepasbaar is in de
kinderrevalidatie.
Methode
Het CAI is afgenomen bij 6 kinderen met een motorische en/of verstandelijke beperking en de resultaten zijn
vergeleken met 6 kinderen met een normale ontwikkeling. Daarbij is het verschil in tijdsduur en in frequenties extra
uitleg, instructie, niet-passende-/geen reactie onderzocht. En is onderzocht of de scores van het CAI een goede
voorspeller zijn voor de door de logopedist opgestelde diagnose.

Resultaten
De testafname duurt bij deze doelgroep niet significant langer en kan worden afgenomen binnen een half uur.
Ook de verschillen in frequenties zijn over het algemeen niet significant. De scores van het CAI lijken een goede
voorspeller te zijn voor verbale dyspraxie.

Conclusie
Het CAI lijkt toepasbaar te zijn in de kinderrevalidatie.

(speciaal) onderwijs

Sterre Jong
“De communicatiemap”
De logopedisten van de Liduinaschool ervaren dat de door hen gegeven adviezen over
de communicatiemap onvoldoende worden
opgevolgd. De logopedisten merken tijdens
de behandeling dat sommige ouders en leerkrachten de communicatiemap onvoldoende
onderhouden en gebruiken. Voor dit afstudeeronderzoek zijn positieve en negatieve
factoren onderzocht die van invloed zijn op
transfer bij het onderhouden en inzetten
van de communicatiemap door ouders en
leerkrachten van kinderen met een verstandelijke beperking.
Methode
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er een kwalitatief onderzoek gedaan.
Er zijn semi gestructureerde interviews afgenomen bij moeders en leerkrachten van kinderen met een
verstandelijke beperking die een communicatiemap gebruiken of hebben gebruikt.

Resultaten
De resultaten zullen worden gepresenteerd middels een overzicht van de voorkomende factoren.

Conclusie
Aan de hand van de resultaten wordt de onderzoeksvraag beantwoord en zullen er aanbevelingen worden
gegeven.

(speciaal) onderwijs

Ellen de Heer
“Met Lexicon in de Weer”
In het speciaal basisonderwijs voor dove en
slechthorende kinderen wordt meestal een
tweetalig onderwijsprogramma met zowel
het Nederlands als de Nederlandse Gebarentaal aangeboden, zo ook op de Auris
Dr. M. Polanoschool. Op deze school wordt
sinds drie jaar de lexicon-uitbreiding (woordenschat/gebarenschat) in beide talen gestimuleerd met behulp van de woordenschatmethodiek ‘Met Woorden in de Weer’. Dit
onderzoek had als doel de ontwikkeling in de
passieve woordenschat van het Nederlands
en de passieve gebarenschat van de Nederlandse Gebarentaal met elkaar te vergelijken
om antwoord te geven op de vraag in welke
taal de grootste groei zichtbaar was.
Methode
De testresultaten van 16 proefpersonen uit de groepen 5 t/m 8 van de Polanoschool werden in de vergelijking
meegenomen.

Resultaten
In beide talen was een positieve ontwikkeling zichtbaar.

Conclusie
Er kan echter niet gesproken worden van meer of minder ontwikkeling in één van de talen, omdat het verschil
tussen de ontwikkelingen in beide talen niet significant was.

(speciaal) onderwijs

Anne Mechteld Wibbelink
“Luister naar me!”
Het taalgebruik van de omgeving van een
verstandelijk beperkt kind is vaak te moeilijk,
het tempo te hoog en kinderen krijgen te
weinig ruimte om zelf een onderwerp te initiëren. Dit onderzoek heeft als doel de interactiestijl van leerkrachten op de Tyltylschool
aan te passen, zodat iedere leerling meer
kansen krijgt om te communiceren.

Methode
In dit kwalitatieve onderzoek is data verzameld door middel van observaties en een interview met een leerkracht.

Resultaten
Op de expressiefunctie van een leerling volgt in de minste gevallen een reactie, op de representatiefunctie het
meest. Op verbale uitingen volgt vaker een reactie dan op non-verbale uitingen. Het taalniveau, spreektempo en
het interactieniveau zijn vaak hoog en de groepsopstelling is niet altijd adequaat.

Conclusie
De interactie kan verbeteren door het spreektempo te verlagen en in korte zinnen te spreken. Door alert te zijn op
non-verbale communicatie en totale communicatie te zien als adequaat, leert het kind door een reactie dat nonverbale communicatie ingezet kan worden als middel om invloed uit te oefenen op de omgeving.

(speciaal) onderwijs

Eva Visschedijk
“Communicatiepaspoort voor
mensen met een verstandelijke
beperking”
Binnen Zuidwester Spijkenisse is onderzocht
of inzet van een communicatiepaspoort leidt
tot verbetering van de communicatie tussen
mensen met sterke gedragsproblemen en
een ernstige verstandelijke beperking (SGEVB) en hun directe omgeving. Daarvoor is
gebruik gemaakt van ervaringen van woongroep- en activiteitenbegeleiders.

Methode
Er is een evaluerend kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Bij vier volwassenen met SGEVB is een communicatiepaspoort ingezet. Vijf respondenten zijn voor en na de inzet van het communicatiepaspoort geïnterviewd.

Resultaten
Binnen de onderzoeksperiode werd door de respondenten weinig verschil ervaren tussen de voor- en nameting.
De minimale verbetering was op basis van verwachtingen en ervaringen. Enkele respondenten benoemden dat ze
zich door het communicatiepaspoort bewuster waren geworden van het gedrag en de communicatiewijze van de
volwassenen met SGEVB.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van het communicatiepaspoort een minimale verbetering in de communicatie laat zien. De verwachting is dat het communicatiepaspoort bij nieuw personeel tot verbetering van de
communicatie zal leiden.

(speciaal) onderwijs

Lisa van der Welle
“Kinderen met dysartrie, een vraagstuk van de logopedie”
Gedurende dit onderzoek is er, in opdracht
van één van de logopedisten van het Rijndam kinderrevalidatiecentrum, een vergelijking gemaakt tussen de diagnostiek en
behandelmethodes die de logopedisten
van het Rijndam kinderrevalidatiecentrum
gebruiken bij kinderen met dysartrie en de
diagnostiek en evidence based behandelmethodes zoals die beschreven zijn in de literatuur.

Methode
Er is gebruik gemaakt van een kwalitatieve methode met semi-gestructureerde interviews. De interviews zijn
afgenomen bij enkele logopedisten van het Rijndam kinderrevalidatiecentrum.

Resultaten
Uit de resultaten komt naar voren dat het evidence based handelen bij kinderen met dysartrie door verschillende
factoren wordt beïnvloed.

Conclusie
Voor meer informatie bent u van harte welkom bij mijn presentatie!

(speciaal) onderwijs

Stephanie Fortuin
“Ondersteunende communicatieprogramma’s: (on)handig?”
Vanuit het stageadres kwam de vraag of,
naast de kern van de dynamische ondersteunende communicatieprogramma’s
die een aantal kinderen gebruiken, ook de
nevenfunctie in de vorm van e-mailen van
invloed is op de zelfredzaamheid en/of
participatie. Dit resulteerde in de volgende
onderzoeksvraag: Heeft de functie e-mailen,
aangeboden door ondersteunende communicatieprogramma’s, invloed op de zelfredzaamheid en de participatie bij kinderen met
een meervoudige beperking?

Methode
Er zijn interviews afgenomen bij de omgeving van de betrokken kinderen. De kinderen zelf zijn in diverse situaties
geobserveerd bij het gebruik van hun eigen communicatieprogramma en het e-mailen, wat een onderdeel van deze
programma’s is.

Resultaten
De resultaten zullen gepresenteerd worden in citaten, welke aansluiten bij de opgesteld topics en veelvoorkomende thema’s van de afgenomen interviews.

Conclusie
De verzamelde data is nog niet compleet. Om die reden kan nog niks over de conclusie gezegd worden.

(speciaal) onderwijs

Milana Keus
“Een onderzoek naar de mogelijkheid en
wenselijkheid van didactische afstemming tussen
het spellingonderwijs gegeven door de leerkracht,
en training door de dyslexiespecialist bij kinderen
uit groep 4 met spellingproblemen”
Gedurende dit onderzoek is er, in opdracht “Met dit onderzoek wordt getracht om de mogelijkheid en wenselijkheid
van didactische afstemming tussen de leerkracht en de
dyslexiespecialist van kinderen uit groep 4 te onderzoeken. Met als reden de hulp voor kinderen met spellingsproblemen zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen.
In één van de gesprekken met de opdrachtgever van dit
onderzoek werd de uitval van kinderen in het spellen bij
kinderen op de basisschool besproken. De dyslexiespecialiste gaf aan dat de spellingmethode op school bij sommige kinderen niet altijd blijkt aan te slaan. Zij merkt op
dat een verschil in methodiek en didactiek problemen met
zich meebrengt voor de transfer. Om deze reden zou het
volgens de opdrachtgever wenselijk kunnen zijn als er een
aanvulling op de methode en of de didactiek van de dyslexiespecialist zou komen.

Methode
Het directe instructie model met directe feedback wordt als meest effectieve vorm van didactiek gezien (Berends &
Franssens, 2008). Voor dit onderzoek werden interviews afgenomen en werd er geobserveerd aan de hand van die
aspecten beschreven in het directe instructie model.

Resultaten
Citaten van de afgenomen interviews zijn verzameld onder topics. Deze zijn weergegeven in een codeboom.

Conclusie
In de interviews wordt aangegeven dat er qua afstemming nog een manier gevonden moet worden om het spellingaanbod in de klas te kunnen combineren met het aanbod van de logopedische behandeling. Uit de resultaten
blijkt dat er genoeg manieren zijn om het aanbod van zowel de leerkracht als de logopedist te kunnen combineren
ten gunste van het kind spellingproblemen.

technologie

Esmeralda van Boheemen
“ALS spreken moeilijk is”
Vandaag de dag is technologie niet meer
weg te denken uit de maatschappij. De logopedie kan hierin niet achterblijven. In dit
onderzoek wordt onderzocht of een dialoogsoftware genaamd “cChats” (MindAffect,
2015) invloed heeft op de huidige communicatie tussen een logopedist en iemand met
gesproken communicatieproblematiek in de
behandeling op activiteitenniveau. Wanneer
de technologie positieve resultaten laat zien,
zal dit voor de logopedie in het algemeen
een verrijking van de behandeling aan een
grote groep mensen met gesproken communicatieproblematiek op activiteitenniveau
(communicatie) betekenen.
Methode
De invloed van cChats op de communicatie wordt met drie verschillende onderzoeksinstrumenten bij twee cliënten
met gesproken communicatieproblematiek onderzocht op het gebied van (1) de expressieve communicatieaspecten, (2) effectiviteit en efficiëntie van informatieoverdracht en (3) de communicatiebeleving.

Resultaten
De resultaten zullen worden gepresenteerd aan de hand van tabellen per onderzocht communicatieaspect.

Conclusie
cChats lijkt nóg niet voldoende ontwikkeld om positieve resultaten te behalen tijdens de logopedische behandeling
van cliënten met gesproken communicatieproblematiek op activiteitenniveau.

technologie

Kim Versteeg
“Help mij mijn true tone terug te
geven!”
Het teruggeven van de stem aan een patiënt
wanneer hij/zij tracheostomaal beademd
wordt. Dit kan met een Electrolarynx; Trutone. Het apparaat geeft een zoemend geluid,
wanneer het op of rondom de larynx wordt
geplaatst geeft het de mogelijkheid tot spreken. Voor dit onderzoek is er gekeken naar
de beste plaatsingsmogelijkheden van de
Trutone bij de tracheostomaal beademde
patiënt. Daarbij is er onderzocht welke
consonanten (initiaal en finaal) zorgen dat
spraakverstaanbaarheid a.d.h.v. de Trutone
zo optimaal mogelijk is.
Methode
15 proefpersonen hebben deelgenomen. A.d.h.v. de Trutone hebben de 12 proefpersonen een aantal woorden van
de BLU tweelettergrepige woordenlijst (Wouters, Damman & Bosman, 1994) uitgesproken. 3 beoordelaars hebben
een transcriptie geschreven van de verstane uitingen, hier vanuit is de spraakverstaanbaarheid gemeten.

Resultaten
Plaatsingsmogelijkheden: boven adamsappel, links op de larynx ter hoogte van het hyoid been, rechts op de larynx
ter hoogte van het hyoid been, nder op de mondmodem rechts.
Best verstaanbare consonanten initiaal: nasalen, liquidea, glijklanken.
Best verstaanbare consonanten finaal: nasalen, liquidea, glijklanken.

Conclusie
“Beste plaatsingsmogelijkheid: op de larynx net boven de ademsappel is of rechts van de ademsappel ter hoogte
van het hyoid been.
Beste verstaanbaarheid: Woorden beginnend met een /w/, /m/, /l/, /r/, of /z/, of eindigen met een /w/, /n/, /m/, /ng/
of /l/. Indien veel vocalen in een woord, heeft dit een positief effect op de verstaanbaarheid van het woord.”

technologie

Laura Molenaar
“Educreations; tool voor de logopedie
van de toekomst?”
Het gebruik van de tablet is in opkomst bij
logopedisten, maar wat is het effect van het
inzetten van een tablet tijdens de
logopedische behandeling?
Dit onderzoek heeft zich gericht op het effect
van het gebruik van de app Educreations
op de motivatie en beleving van kinderen,
de ouderparticipatie en de behandeling van
clusterreductie bij kinderen van 5-7 jaar.

Methode
Er zijn 4 kinderen geselecteerd met clusterreductie gemeten op de Metaphon. Zij zijn gedurende 5 weken
behandeld. De kinderen zijn verdeeld over een onderzoeksgroep en een controlegroep. Met de ouders van de
kinderen uit de onderzoeksgroep hebben interviews plaatsgevonden.

Resultaten
De kinderen uit de onderzoeksgroep laten meer groei zien dan de kinderen uit de controlegroep. De ouders
hebben het werken met Educreations als prettig ervaren.

Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat er een positief effect zichtbaar is op de motivatie en beleving van kinderen en op het
effect van de behandeling.

technologie

Noor van Mameren
“Wanneer woorden tekort
schieten..”
OC-middelen kunnen een uitkomst bieden
als het gaat om ernstige communicatiebeperkingen (van Balkom, 2014). Er wordt
geconstateerd dat binnen het onderwijs OCmiddelen niet altijd gebruikt worden of dat
niet alle mogelijkheden uit het deze
middelen wordt gehaald. Logopedisten
binnen Sophia Revalidatie ervaren dit ook.
Onderzoeksvraag: “Wat heeft het kind met
een spraakcomputer, in de leeftijd van 4 tot
20 jaar binnen (V)SO de Piramide en het
reguliere onderwijs, nodig om de spraakcomputer zo effectief mogelijk in te zetten?”
Methode
Er is gekozen voor een casestudy van drie casussen met een kwalitatief karakter. De data is verzameld middels
interviews en observaties.

Resultaten
Een tekort aan tijd, te weinig begeleiding en de beperkingen van het kind zijn factoren die meespelen bij de
implementatie van de spraakcomputer.

Conclusie
Multidisciplinaire handelingsplannen voor het implementeren van de spraakcomputer binnen de klas is een
aanbeveling. Betere begeleiding, heldere doelen en samenwerking kunnen bijdragen aan de implementatie.

technologie

Lisanne Buijze
“Een agenda-app als
communicatiehulpmiddel”
Veel afasiecliënten gebruiken hun iPad
wanneer zij een verhaal vertellen. Ze laten
bijvoorbeeld een foto zien op Facebook
en gebruiken Maps om Amsterdam aan te
wijzen, wanneer zij vertellen dat ze naar de
verjaardag van iemand in Amsterdam gaan.
Een agenda-app waarin de afspraken van
een cliënt opgeslagen staan zou dit
makkelijker en sneller maken.

Methode
Het Afasiecentrum heeft daarom onderzocht of dit een werkend communicatiehulpmiddel voor afasiecliënten kan
zijn.

Resultaten
In interviews is gevraagd wat afasiecliënten wel en niet handig vinden aan een app. Hieruit kwam een lijst
behoeften. Je moet bijvoorbeeld kunnen invullen waar je bent geweest, met wie, wat je hebt gedaan en wanneer
het was. Ook is het handig als je foto’s kan maken van de groep, het bord en de begeleider in het Afasiecentrum
voor in de app. Zo kun je dit thuis laten zien.

Conclusie
Met deze lijst kan het Afasiecentrum een agenda-app voor de cliënten uitzoeken, of zelfs zelf ontwerpen.

gehoor

Daniëlle Jansen
“Soloapparatuur: een kwalitatief
onderzoek naar het gebruik in de
kleuterklas”
De vraagstelling is afkomstig van de audiologen van het Sophia Kinderziekenhuis.
Zij schrijven soloapparatuur voor bij
kinderen vanaf groep drie. Aangezien de
spraak- taalontwikkeling ook in de eerdere
klassen plaatsvindt, willen zij weten of deze
apparatuur ook in de kleuterklas bruikbaar
is. De onderzoeksvraag luidt: ‘Welke
argumenten zijn er voor en tegen het
voorschrijven van soloapparatuur bij slechthorende kinderen in de kleuterklas?’

Methode
“Om de vraag te beantwoorden zijn zowel vragenlijsten als interviews afgenomen bij leerkrachten en ambulant
dienstverleners die reeds een kleuter begeleiden met soloapparatuur. De onderwerpen ‘gebruiksgemak’ en
‘verandering in het luisteren’ stonden centraal in de vraagstelling.”

Resultaten
In de interviews worden meer voor- dan nadelen genoemd betreffende het gebruik van soloapparatuur in de kleuterklas. Uit de vragenlijsten blijkt een verbetering van het luisteren indien de soloapparatuur wordt gebruikt.

Conclusie
Op basis van de resultaten blijken er meer argumenten voor dan tegen het voorschrijven van soloapparatuur in de
kleuterklas.

gehoor

Hanneke Bok
“Ik versta wat ik zie - Spraakafzien
in de praktijk”
Aan plots- en laatdoven en slechthorende
volwassen worden spraakafziencursussen
aangeboden door logopedisten om informatie beter te kunnen verstaan. Een van de
auteurs van het werkboek spraakafzien zou
de effectiviteit en de kwaliteit van de spraakafziencursus in kaart willen brengen.
De onderzoeksvraag is: ‘Hoe kan de spraakafzienvaardigheid in kaart worden gebracht
bij de doelgroep slechthorende volwassenen
om de effectiviteit van de spraakafziencursus op de communicatie in het dagelijks
leven zichtbaar te maken en hoe kan de
spraakafziencursus worden geëvalueerd?’
Methode
Een kwalitatief onderzoek is uitgevoerd onder logopedisten en cliënten om meningen, ervaringen en ideeën te
inventariseren over de onderwerpen: het meten van de spraakafzienvaardigheid, het effect van de spraakafziencursus op de communicatie in het dagelijks leven en het evalueren van de spraakafziencursus.

Resultaten
Resultaten worden gepresenteerd aan de hand van quotes. Op deze manier wordt duidelijk hoe logopedisten en
cliënten over de verschillende onderwerpen denken.

Conclusie
Tijdens de presentatie zal de onderzoeksvraag worden beantwoord.

gehoor

Anouk van Sundert
“Het gehoorbeleid in het verpleeghuis waarbij het Elektronisch
Cliënten Dossier en de Wet langdurige zorg (Wlz) van belang zijn”
Bekend is dat er in Nederland ongeveer
1.256.000 slechthorende ouderen van 60
jaar en ouder zijn.

Methode
Tijdens de presentatie wordt de hoofdvraag: ‘Hoe kan het gehoorbeleid van Stichting Groenhuysen worden
aangepast aan de nieuwe situatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) en het gebruik van het Elektronisch Cliënten
Dossier en wat is er nodig voor implementatie van dit gehoorbeleid bij Stichting Groenhuysen?’ beantwoord.

Resultaten
De werkwijze om de vraagstelling te beantwoorden is kwalitatief, praktijkgericht onderzoek.

Conclusie
De stappen die zijn ondernomen om tot een antwoord te komen zal tijdens de presentatie besproken worden.

gehoor

Shauni Vrijenhoek
“Soloapparatuur: Hoe cool is dat?!”
Op het Auris College Rotterdam wordt er
soloapparatuur aangeboden aan auditief
beperkte leerlingen. De leerkrachten en
logopedisten merken echter dat niet elke
auditief beperkte leerling de soloapparatuur
gebruikt. Daardoor ontstond de volgende
onderzoeksvraag: Hoe komt het dat de
sommige auditief beperkte leerlingen, die of
een hoortoestel of een CI dragen de soloapparatuur niet (goed) gebruiken?

Methode
Deze onderzoeksvraag is onderzocht door middel van semi-gestructureerde interviews af te nemen bij
verschillende auditief beperkte leerlingen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de vragenlijst LIFE-NL (Neijenhuis,
2005). Deze vraag is ingezet om te achterhalen wat de leerlingen als moeilijke luistersituaties ervaren met
soloapparatuur.

Resultaten
De resultaten zullen worden weergegeven aan de hand van citaten en meest voorkomende thema’s.

Conclusie
DEr zijn verschillende redenen waardoor de auditief beperkte leerlingen de soloapparatuur niet gebruiken.
Deze reden zullen besproken worden in de presentatie.

gehoor

Jessica den Boer
“Het gehoor van volwassen cliënten
met een verstandelijke beperking bij
Pameijer.”
De vakgroep logopedie van Pameijer wenst
meer aandacht betreffende het gehoor binnen
de woonvormen. Gehoorproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking worden
minder opgemerkt. Met het huidige onderzoek
wordt duidelijk welke informatie medewerkers
nodig hebben om de cliënten te kunnen
helpen. Daarbij hoort deze onderzoeksvraag:
“Op welke wijze kan de logopedist de zorgverlener ondersteunen in het signaleren van gehoorproblematiek bij volwassen cliënten (18+) met
een verstandelijke beperking?”

Methode
Er zijn vijf interviews gehouden onder medewerkers van de woonvormen van Pameijer, met volwassenen met
een verstandelijke beperking. Daarin zijn vragen gesteld over de werkomgeving, kennis en vaardigheden rondom
‘gehoor’.

Resultaten
Op de locaties waar weinig met het gehoor werd gedaan, was er behoefte aan algemene informatie. De locaties
waarbij al wel aandacht was voor het gehoor, vroegen meer om specifieke informatie betreffende de problemen
waar zij tegenaan lopen.

Conclusie
Er bleek behoefte te zijn aan informatie, alleen de inhoud en vorm verschilt per locatie.

taalontwikkeling

Anita Oomen
“Hoe heet het ook alweer?”
De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Wat zijn
de best practices van logopedisten van Auris
de Weerklank met betrekking tot onderzoek
en behandeling van woordvindingsproblemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar
oud?’

Methode
Dit onderzoek is een combinatie van kwalitatief onderzoek (semigestructureerde interviews) en kwantitatief
onderzoek (dossieronderzoek).

Resultaten
Tijdens de interviews zijn er verschillende thema’s naar voren gekomen: onderzoeken, huidige aanpak en
materialen. Er zijn 15 dossiers bekeken.

Conclusie
De best practice van de logopedisten van Auris de Weerklank bestaat uit de onderzoeken Peabody, Actieve
Woordenschattest, RTNA en onderdelen van de CELF-4. De best practice op het gebied van methodes kan aan de
hand van dit onderzoek niet benoemd worden. Het materiaal, dat de logopedisten van Auris de Weerklank op dit
moment gebruiken, behoort tot de best practice.

taalontwikkeling

Annelie de Rover
“Vertaal eens voor je ouders…’:
Communicatie tussen een
logopedist en meertalige ouders”
Interculturele communicatie wordt
beïnvloed door taal- en cultuurverschillen.
In dit onderzoek werd in kaart gebracht of
taal- en cultuurverschillen de communicatie
tussen een logopedist en ouders/verzorgers
van meertalige cliënten beïnvloedt.

Methode
17 ouders/verzorgers van meertalige cliënten van 2;11 tot 10;11 jaar en hun behandelend logopedisten vulden een
vragenlijst in over de onderlinge communicatie. Hierbij werd ingegaan op de invloed van taal- en cultuurverschillen.

Resultaten
Ouders/verzorgers en logopedisten gaven op alle onderdelen hoge scores. Bij de open vragen noemden
logopedisten echter een aantal belemmerende aspecten binnen de communicatie. Betreffende taalverschillen
noemden logopedisten de extra tijd die het overleg met deze ouders in beslag neemt. Een cultuurverschil werd
eenmaal genoemd als belemmering.

Conclusie
De invloed van taalverschillen op de onderlinge communicatie wordt niet ervaren door ouders/verzorgers, maar
wel door logopedisten; het contact kost extra tijd. De invloed van cultuurverschillen werd door ouders/verzorgers
en logopedisten zelden benoemd; dit speelt een minder grote rol.

taalontwikkeling

Febe Meijer
“De aantrekkelijkheid van de
verbaalmotorische benadering bij
een speciale doelgroep”
Ik heb onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van de verbaalmotorische benadering bij kinderen van 6-8 jaar die stotteren
en een taalontwikkelingsstoornis hebben.
Hierbij was mijn opdrachtgever benieuwd
of er materiaal beschikbaar is alleen gericht
op de verbaalmotorische benadering, om
deze benadering zo aantrekkelijk mogelijk
te houden. Tijdens dit onderzoek stond de
volgende onderzoeksvraag centraal:
Welk materiaal wordt gebruikt door verschillende stottertherapeuten voor de verbaalmotorische benadering bij kinderen tussen
6-8 jaar met vloeiendheidsproblemen in
combinatie met een taalontwikkelingsstoornis en hoe wordt in dit materiaal rekening
gehouden met de motivatie van de cliënt?

Methode
Er is een kwalitatief onderzoek gedaan middels (semi) gestructureerde interviews.

Resultaten
De resultaten worden gepresenteerd tijdens mijn presentatie. Hierbij worden resultaten onderbouwd met citaten.

Conclusie
Uit de resultaten van de interviews kan onder andere geconcludeerd worden dat er geen kant en klaar materiaal
beschikbaar is voor de verbaalmotorische benadering. Er moet zelf creatief omgegaan worden met materiaal dat
een logopedist/stottertherapeut tot zijn of haar beschikking heeft. Hierbij is wel belangrijk dat het materiaal een
functie heeft en gebruikt wordt met andere doelen dan waar het materiaal voor bedoeld is.

neurologische taal-spraakstoornissen

Anne Wil van Eck
“Logopedie bij dementie”
Binnen de logopedie is veel ontwikkeling op
het gebied van diagnose en interventie bij
dementerenden met communicatieproblemen. Hier is nog geen richtlijn voor
ontwikkeld. In dit onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld, die kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling van een richtlijn voor
diagnose en interventie van communicatieproblemen bij dementerenden.
Hoofdvraag: Waar moet een logopedische
richtlijn voor diagnose en interventie gericht
op communicatieproblemen bij
dementerenden aan voldoen?

Methode
In het praktijkgericht onderzoek zijn interviews afgenomen met 9 logopedisten.

Resultaten
Uit de resultaten zijn de ervaringen van de logopedisten en hun behoeften omtrent een dergelijke richtlijn naar
voren gekomen.

Conclusie
Binnen de logopedie is er wel degelijk behoefte aan een richtlijn voor diagnose en interventie bij dementerenden
met communicatieproblemen. Op basis van de resultaten zijn er aanbevelingen opgesteld, die kunnen bijdragen
aan de opzet van een richtlijn voor diagnose en interventie bij dementerenden met communicatieproblemen.

neurologische taal-spraakstoornissen

Eva Legierse
“Primair progressieve afasie: Geen woorden maar daden! Een kwalitatief onderzoek naar het best beschikbare bewijs
voor logopedische behandeling bij primair
progressieve afasie”
De afdeling Logopedie van het Vlietland ziekenhuis heeft nog geen standaard behandeltraject
dat gericht is op primair progressieve afasie
(PPA). PPA behoort tot het spectrum Frontotemporale Lobaire Degeneratie (FTLD). Kenmerkend
voor dit spectrum is dat de stoornissen die
hiertoe behoren, leiden tot dementie, maar dat
er aanvankelijk geen geheugen- en oriëntatiestoornissen aanwezig zijn. Patiënten met dit ziektebeeld vormen een relatief nieuw en groeiende
doelgroep, waardoor er nog weinig ervaring mee
is opgedaan. Er is behoefte aan onderzoek naar
het best beschikbare bewijs voor logopedisch
onderzoek en behandeling bij PPA. “

Methode
Om te komen tot het best beschikbare bewijs wordt er volgens Kuiper, Verhoef, Cox en De Louw (2012) onderzoek
gedaan naar drie punten. Punt één is het beschikbare wetenschappelijke bewijs, punt twee zijn de ervaringen en
wensen van de patiënt en punt drie is de klinische expertise van de behandelaar.

Resultaten
Mantelzorgers ervaren de zorg rondom PPA over het algemeen als slecht. Voornamelijk de begeleiding (vlak) na de
diagnose wordt als slecht ervaren. Logopedische zorg wordt als fijn ervaren. Het intensieve contact met de logopedist is een plus punt van de logopedische zorg. Beide logopedisten onderzoeken en behandelen PPA op een andere
manier.

Conclusie
De belangrijkste resultaten zijn dat de mantelzorger een belangrijke schakel is in de behandeling van PPA. Weinig
logopedisten behandelen PPA. De onderzochte logopedisten behandelen PPA ook verschillend. Meer informatie
voorziening over behandeling bij PPA voor logopedisten zou logopedische behandeling verbeteren. Het ontwikkelen van een richtlijn zal de logopedische zorg rondom PPA beter stroomlijnen.

neurologische taal-spraakstoornissen

Isolda Vis
“Strategische communicatie”
Afasiepatiënten lopen dagelijks tegen communicatiemoeilijkheden aan. De kwaliteit
van leven kan hierdoor afnemen. Ondersteunende communicatie kan worden ingezet
om effectief te communiceren. Hierdoor kan
de kwaliteit van leven van de afasiepatiënt
worden vergroot en neemt de kwaliteit van
de (be)handeling van behandelaars/verzorging toe. Om de behandelaars/verzorging dit
te laten inzien, dient te worden onderzocht
hoe ondersteunende communicatiemiddelen actief kunnen worden ingezet door behandelaars/verzorging. De onderzoeksvraag
is daarom: Hoe kunnen ondersteunende
communicatiemiddelen actief worden ingezet door behandelaars/verzorging zodat de
kwaliteit van leven van de afasiepatiënt en
de kwaliteit van de (be)handeling van behandelaars/verzorging worden verhoogd?
Methode
Kwalitatief onderzoek: semigestructureerde interviews.

Resultaten
De resultaten worden gepresenteerd via een overzicht van thema’s die tijdens de interviews aan bod zijn gekomen.

Conclusie
Logopedie dient zich te richten op meer begeleiding en het geven van eerdere communicatieadviezen. Hierin moet
structuur worden geboden. Vervolgonderzoek dient zich te richten op de hierbij beste vormgeving

neurologische taal-spraakstoornissen

Michelle Metz
“Implementatie richtlijn afasie”
De logopedische richtlijn: ‘diagnostiek en behandeling van afasie’ is gepubliceerd. De implementatie van
richtlijnen blijkt door een hoop factoren beïnvloed
te kunnen worden en om de implementatie van
een onderdeel van deze richtlijn te bevorderen zijn
deze factoren onderzocht op de polikliniek van het
Rijndam Revalidatiecentrum. De doelstelling van dit
onderzoek was het geven van advies aan de logopedisten van het Rijndam Revalidatiecentrum, voor de
implementatie van de aanbevelingen uit de logopedische richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van afasie’,
betreffende ‘voorlichting en begeleiding van personen
met afasie en direct betrokkenen’. Voor dit onderzoek
zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
‘Welk aanbevelingen kunnen er worden gedaan om
de implementatie van de logopedische richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van afasie’ betreffende ‘voorlichting en begeleiding van de personen met afasie en
direct betrokkenen’ te bevorderen.’
‘Welke logopedische handelingen, gerelateerd aan
de uitgangsvragen van de richtlijn afasie, zijn terug te
vinden in de patiëntendossiers?’

Methode
Om de vragen te beantwoorden zijn interviews afgenomen en is dossieronderzoek uitgevoerd.

Resultaten
Hieruit bleek dat logopedisten positief zijn over de logopedische richtlijn en dat zij op een hoop punten al voldoen
aan de richtlijn. Wel gaven zij aan sommige aanbevelingen niet haalbaar te vinden in verband met tijd die zij hier
aan kunnen besteden.

Conclusie
De implementatie van de richtlijn zou het meest tegengewerkt kunnen worden door kenmerken van de werkomgeving, kenmerken van de logopedist en kenmerken van de cliënt. Om deze factoren te ondervangen zijn aanbevelingen opgesteld.

neurologische taal-spraakstoornissen

Nadia Marin
“Afasie & Meertaligheid”
De onderzoeksvraag komt van het Maasstad
Ziekenhuis: ‘Welke adviezen kunnen worden
gegeven met betrekking tot het
implementeren van de aanbevelingen uit
de richtlijn afasie wat betreft diagnostiek
en interventie bij afasiepatiënten die een
andere taal dan de Nederlandse als eerste
taal hebben, voor de afdeling logopedie van
het Maasstad Ziekenhuis?’ Een tweede vraag
komt van Philine Berns, docent logopedie
en medeontwikkelaar van de richtlijn: ‘welke
logopedische handelingen, gerelateerd aan
de uitgangsvragen van de richtlijn afasie, zijn
terug te vinden in de patiëntendossiers?’.

Methode
Er zijn interviews met logopedisten van het Maasstad Ziekenhuis gehouden voor de eerste vraag. Voor de tweede
vraag is dossieronderzoek middels een checklijst bestaande uit stellingen gedaan.

Resultaten
Uit interviews met vier logopedisten kwamen enkele kernthema’s met belangrijke quotes. De stellingen uit het dossieronderzoek zijn het meest met ‘nee’ beantwoord.

Conclusie
Er wordt al veel gewerkt volgens de richtlijn, enkele punten vragen nog wat aandacht om volledige implementatie te
vergemakkelijken. Het dossieronderzoek blijkt niet representatief voor de logopedische handelingen.

neurologische taal-spraakstoornissen

Prisca van Burken
“Richtijn Afasie: van Uniformiteit
naar Kwaliteit.”
De ontwikkeling van de richtlijn Afasie is
een stap in het uniformiseren en daarmee
het verbeteren van de kwaliteit van de zorg
rondom de PMA. Voordat de richtlijn echter
effecten kan hebben op de zorg, moet deze
geïmplementeerd worden. Verschillende
determinanten spelen een rol bij implementatie. Een daarvan is de zorgverlener, de
logopedist.

Methode
Middels kwalitatief onderzoek met semigestructureerde diepte interviews is onderzocht hoe logopedisten van de
klinische behandelafdeling van revalidatiecentrum Rijndam aankijken tegen richtlijnen in het algemeen en de richtlijn Afasie en wat zij nodig hebben om deze richtlijn op het gebied van interventies voor de omgeving van de PMA te
implementeren. Daarnaast is middels kwantitatief dossieronderzoek onderzocht welke logopedische handelingen,
gerelateerd aan de uitgangsvragen van de richtlijn afasie, terug te vinden zijn in de patiëntendossiers.

Resultaten
Uit de resultaten is gebleken dat logopedisten positief aankijken tegen richtlijnen en de richtlijn Afasie en dat de
werkwijze omtrent interventies rondom de omgeving van de PMA dicht bij de werkwijze beschreven in de richtlijn
ligt. Er bleken nog een aantal aanbevelingen nodig om implementatie van de richtlijn volledig te maken. Uit het
dossieronderzoek bleek dat de verslaglegging de werkelijke handelswijze rondom de PMA niet onderschrijft.

Conclusie
De resultaten dienen met zorgvuldigheid te worden gebruikt en geïnterpreteerd. Nader onderzoek is gewenst.

neurologische taal-spraakstoornissen

Richella Kloppers
“Factoren bij het implementeren
van de richtlijn afasie”
In 2015 wordt de richtlijn logopedische
diagnostiek en behandeling van afasie gepubliceerd. Voorlichting en begeleiding voor
zowel de persoon met afasie als de direct
betrokkenen is hierin een belangrijk aspect.
Uit onderzoek blijkt een grote variatie in het
toepassen van richtlijnen in de praktijk.
De onderzoeksvraag is daarom: Welke
factoren spelen een rol volgens de logopedisten in het RRR, bij het implementeren van
de aanbevelingen uit de richtlijn afasie op
het gebied van voorlichting en begeleiding
van de persoon met afasie en zijn directe
omgeving?
Methode
Combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Resultaten
Resultaten worden gepresenteerd middels een overzicht van de thema´s die volgens logopedisten een rol spelen
bij de implementatie.

Conclusie
Steun en support vanuit de organisatie, samenwerking met collega’s van andere disciplines en structuur in het
geven van voorlichting hebben een faciliterende werking op de implementatie van aanbevelingen uit de richtlijn.
Beschikbare tijd, kosten en patiëntgebonden factoren hebben een belemmerende werking.

neurologische taal-spraakstoornissen

Sandy Verhagen
“Hoe kan ik mezelf weer zijn?”
Afasie heeft veel impact op complexe sociale
activiteiten zoals werken, het deelnemen aan
maatschappelijke activiteiten en vrijetijdsbesteding waarbij andere mensen aanwezig zijn.
Onderzoek wijst uit dat afasie een grote impact
heeft op de kwaliteit van leven. Uit onderzoek
onder personen met afasie blijkt dat het hervinden van de identiteit een positieve invloed heeft
op kwaliteit van leven en het omgaan met de beperkingen. Het erkennen van de afasie, groepsgesprektherapie en het maken van een portfolio
heeft een positieve invloed op het hervinden van
de identiteit. “Op welke wijze kunnen logopedisten en/of afasietherapeuten binnen afasiecentra
inspelen op het hervinden van persoonlijke en
sociale identiteit bij personen met afasie?”

Methode
Om na te gaan wat momenteel al wordt gedaan in binnen afasiecentra met betrekking tot identiteit en kwaliteit van
leven is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd middels semigestructureerde interviews
met logopedisten en/of afasietherapeuten werkzaam binnen afasiecentra.

Resultaten
Geen van de therapeuten heeft nascholing gevolgd met specifiek betrekking tot identiteit. Een therapeut heeft literatuur gelezen met betrekking tot identiteit en afasie. Zij heeft deze informatie gedeeld met haar collega. Binnen de
verschillende afasiecentra is er aandacht voor het hervinden van identiteit en kwaliteit van leven. Door doelgericht
en hulpvraag gericht te werken en ruimte voor persoonlijke gesprekken, zowel individueel als in groepsbehandelingen, wordt hier aan gewerkt.

Conclusie
Om de identiteit van PMA te hervinden is het van belang dat zij sociale contacten ontwikkelen die samengaan met
een positief gevoel van eigenwaarde. Lotgenotencontact speelt hierin een belangrijke rol. Groepsgesprektherapie is
een methode waarbij psychosociale en communicatieve doelen samen worden aangepakt. Binnen bijna alle afasiecentra vinden gesprekken over persoonlijke onderwerpen waarin PMA ervaringen, informatie, meningen en humor
delen plaats. Er is geen eenduidige en dezelfde manier van werken bij het hervinden van de identiteit in groepstherapie bij PMA.

neurologische taal-spraakstoornissen

Sophie van Dok
“Wet en Waarheid. Een onderzoek
naar de waarborging van de Wet
Geneeskundige Behandelings
Overeenkomst.”
Naar schatting zijn er in Nederland 30.000 mensen met afasie. Afasie uit zich vrijwel altijd zowel
in het productieve (spreken en schrijven) als in
het receptieve taalgebruik (begrijpen van
gesproken taal en lezen). Er is in Nederland een
wet van kracht, de Wet Geneeskundige
Behandelings Overeenkomst. In deze wet staat
dat er informatie gegeven moet worden aan de
patiënt op zijn/haar niveau. Is de patiënt hiertoe
niet in staat, zal iemand anders op moeten treden. De opgestelde onderzoeksvraag is als volgt:
‘Hoe is de aanpassing van schriftelijke informatie
bij afasiepatiënten binnen het Rijndam en welke
ervaring hebben de afasiepatiënten en hun
partner hiermee?’

Methode
Er is een enquête verspreid onder de medewerkers van het Rijndam Revalidatiecentrum en er zijn interviews gehouden met afasiepatiënten en partners van afasiepatiënten.

Resultaten
De resultaten zullen worden gepresenteerd middels tabellen en figuren van de meest voorkomende thema’s.

Conclusie
De conclusies die hieruit voortgekomen zijn, zijn adviezen voor Rijndam.

neurologische taal-spraakstoornissen

Marlieke van Wingerden
“FEES binnen de CVA-ketensamenwerking”
Dit onderzoek richt zich op de veranderingen
ten aanzien van de CVA-ketensamenwerking
tussen stichting tanteLouise-Vivensis en het
Bravis Ziekenhuis te Bergen op Zoom,
wanneer FEES binnen een instelling door
een logopedist wordt uitgevoerd.
Onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de gevolgen ten
aanzien van de CVA-ketensamenwerking
tussen stichting tanteLouise-Vivensis en het
Bravis Ziekenhuis te Bergen op Zoom wanneer FEES binnen de stichting wordt uitgevoerd?’

Methode
Half-gestructureerde interviews bij verschillende professionals in de regio.

Resultaten
Op verschillende speerpunten (verwijzingen, diagnose stellen, verslaglegging en CVA-ketensamenwerking) zijn de
veranderingen d.m.v. interviews in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten laten zien, dat er daadwerkelijk
veranderingen plaatsvinden op deze speerpunten.

Conclusie
De grootste verandering is de vermindering van de CVA-ketensamenwerking tussen stichting tanteLouise-Vivensis
en het Bravis ziekenhuis te Bergen op Zoom ten aanzien van FEES. Tevens komt naar voren dat er binnen
tanteLouise meer multidisciplinair samengewerkt kan worden. FEES zou in een multidisciplinair verband uitgevoerd
kunnen worden.

neurologische taal-spraakstoornissen

Melissa Hoenderkamp
“Spreken is zilver, communiceren is
goud - Het gebruik van de Zingui bij
patiënten met parkinsonismen”
“Literatuuronderzoek over de ziekte van
Parkinson en parkinsonismen, dysartrie en
ondersteunde communicatie.
Onderzoeksvraag: ‘Welke factoren spelen
volgens patiënten met parkinsonismen en
ervaren logopedisten een rol bij het
gebruiken van de Zingui?’”

Methode
“Kwalitatief onderzoek aangevuld met kwantitatieve gegevens bij patiënten met parkinsonismen en logopedisten.
Patiënten waren in het bezit van de Zingui. Logopedisten hadden ervaring met deze doelgroep en waren bekend
met de Zingui. Zij namen deel aan semigestructureerde interviews.
Onderzocht is welke factoren meespelen in het gebruik van de Zingui en of logopedisten en patiënten hier hetzelfde over denken. Bij patiënten is tevens de efficiëntie en effectiviteit van de informatieoverdracht met en zonder
Zingui gemeten aan de hand van de ANTAT.”

Resultaten
Aan de hand van quotes wordt duidelijk gemaakt hoe patiënten en logopedisten denken over de communicatie met
een Zingui.

Conclusie
De conclusie geeft factoren weer die belangrijk zijn bij het gebruiken van de Zingui en geeft informatie over de efficiëntie en effectiviteit van de informatieoverdracht.

vrije vestiging

Astrid Vossen
“Ervaringen met bindweefsel
stretchen binnen de stemtherapie”
In de praktijk Logopedie en Zang wordt bij
cliënten met stemstoornissen gebruik
gemaakt van de methode bindweefsel
stretchen, een methode die bijna nog niet
binnen de logopedie gebruikt wordt.
De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de
ervaringen van de cliënten en logopedisten
met betrekking tot het stemgebruik na het
ondergaan van drie sessies bindweefsel
stretchen en wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de ervaringen van de
cliënten en logopedisten?

Methode
Voor dit onderzoek zijn semi gestructureerde interviews afgenomen bij vier cliënten en bij twee logopedisten.

Resultaten
In de resultaten zijn de antwoorden van de cliënten en logopedisten onderverdeeld in verschillende thema’s.
De nadruk ligt hierbij op de ervaringen tijdens en na het bindweefsel stretchen. Vervolgens zijn de overeenkomende thema’s van de logopedisten en cliënten met elkaar vergeleken.

Conclusie
De cliënten en logopedisten geven in hun ervaringen aan dat het bindweefsel stretchen voornamelijk veel
ontspanning in het lichaam en ruimte voor de ademhaling oplevert. Alle respondenten spreken positief over deze
methode en voelen overeenkomende en verschillende resultaten direct na de oefeningen. Cliënten vinden het nog
wel lastig om de effecten op lange termijn voor ogen te zien.

vrije vestiging

Tess Jong
“Wel of niet geoefend?”

Logopedisten van logopediepraktijk
Stadspolders geven aan dat het in sommige
situaties lastig is om helder te krijgen of
cliënten met een normaal ontwikkelde
intelligentie het huiswerk geoefend hebben.
Voor dit afstudeeronderzoek zijn factoren
in kaart gebracht bij het wel en niet oefenen
van huiswerk bij cliënten met articulatiestoornissen.

Methode
Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek onder vijf
ouders van cliënten, middels een semi-gestructureerd interview.

Resultaten
De resultaten zullen worden gepresenteerd middels een overzicht van de meest voorkomende thema’s.

Conclusie
Afhankelijk van de resultaten worden er aanbevelingen gegeven hoe logopedisten de cliënten kunnen begeleiden
bij het oefenen van huiswerk, zodat er sprake is van transfer naar het dagelijks leven.

vrije vestiging

Nicole Roukema
“Cliënttevredenheid omtrent het
intakegesprek met twee stottertherapeuten”
Stottercentrum Rotterdam wilde graag dat
de ervaring, beleving en mening van de
cliënten over de huidige vorm van het
intakegesprek werd onderzocht middels een
enquêteonderzoek.
Onderzoeksvraag: Wat zijn de bevindingen
van zestien huidige cliënten bij Stottercentrum Rotterdam, variërend in leeftijd
en geslacht, omtrent de werkwijze van een
logopedisch intakegesprek dat door twee
stottertherapeuten wordt uitgevoerd?

Methode
De eigen opgestelde enquête is verspreid aan dertig huidige cliënten van Stottercentrum Rotterdam.
Zestien cliënten hebben de enquête ingevuld ingeleverd.

Resultaten
Dertien participanten zien een meerwaarde in de samenwerking van twee stottertherapeuten bij een stotteranamnese. Het feit dat twee stottertherapeuten meer zien dan één en zo meer inzicht vergaren, is het vaakst als
meerwaarde genoemd.

Conclusie
Op basis van dit onderzoek kan de huidige vorm van het intakegesprek door Stottercentrum Rotterdam worden
voortgezet. Herhaling van onderzoek bij meer cliënten over een langere periode is nodig om een breder beeld te
schetsen over de onderzoeksvraag.

vrije vestiging

Chantal Kieviet
“Deelnemen aan de vrijwillige
kwaliteitstoets logopedie? ”
Het paramedische beroep logopedie ontwikkelt zich
steeds meer door de jaren heen. Zo heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
samen met de Health Care Auditing (HCA) in 2013 de
kwaliteitstoets logopedie ontwikkeld. Echter is er nog
weinig informatie bekend over de positieve- en/of
negatieve gevolgen van de kwaliteitstoets. Het onderzoeken en weergeven van de resultaten kan logopedisten helpen met het maken van de keus om de audit
van de kwaliteitstoets wel of niet af te laten nemen, in
deze periode. De volgende onderzoeksvraag is gesteld:
‘’Met welke kosten en uitkomsten moet een logopedist
rekening houden als er beslist wordt de audit van de
kwaliteitstoets logopedie af te laten nemen?’’

Methode
Er zijn 22 praktijkhouders van logopedie- en fysiotherapiepraktijken benaderd om deel te nemen aan een online
enquête. Fysiotherapeuten zijn benaderd omdat de beheersaudit veel overlap heeft met de kwaliteitstoets van de
logopedie. Echter bestaat de beheersaudit al ongeveer tien jaar. Door fysiotherapeuten te benaderen kunnen de
gevolgen op langere termijn weergegeven worden. Naast de enquêtes is er een interview gehouden met een
praktijkhouder van een logopediepraktijk. De interviewvragen waren dezelfde als die van de enquête. Echter was het
tijdens het interview mogelijk om door te vragen op de gegeven antwoorden.

Resultaten
Zowel uit de enquête als uit het interview is naar voren gekomen dat de voornaamste overweging voor afname
van de audit, het innemen van een onderscheidende positie is ten opzichte van andere praktijken. De gemiddelde
kosten van de audit variëren van €8911,48 tot €12.435,48 afhankelijk of er wel of niet is deelgenomen aan een
voorbereidende cursus. Daarnaast is de meest positieve ervaring de verbetering van de dossiervoering en de meest
negatieve ervaring is dat de zorgen en stress rond de voorbereiding en afname van de audit erg zijn tegengevallen.

Conclusie
Naar aanleiding van de onderzoeksgegevens kan geconcludeerd worden dat een logopedist rekening moet houden
met kosten die variëren van €7692,63 tot €11.242,63, afhankelijk of er wel of niet is deelgenomen aan een voorbereidende cursus. De meest zichtbare uitkomsten van de afname van de audit zijn de verbetering van de dossiervoering en het tegenvallen van de zorgen en stress rond de voorbereiding en afname van de audit van de kwaliteitstoets logopedie.

eten, drinken en slikken

Francisca Heuvelsland
“Eten en drinken: een riskante
onderneming?”
Binnen De Zellingen en andere zorginstellingen zijn logopedisten doorlopend alert op
problemen rondom dysfagie bij verpleeghuisbewoners. Het is van levensbelang dat
de logopedische adviezen en instructies bij
cliënten met dysfagie strikt worden nageleefd. Het doel van het onderzoek is zicht te
krijgen op de factoren die een rol spelen bij
logopedische interventies rondom dysfagie.
De onderzoeksvraag luidt: “Welke factoren
spelen een rol bij het naleven van logopedische voedings- en/of slikadviezen en instructies door zorgverlener en mantelzorger op
het gebied van dysfagie bij cliënten met niet
aangeboren hersenletsel”.
Methode
Het betreft een kwalitatief onderzoek aan de hand van semigestructureerde interviews aangevuld met observaties,
waarbij eerst een literatuuronderzoek en vervolgens een dossieronderzoek is uitgevoerd. De verkregen informaties
zijn volgens de stappen zoals vermeld in Wouters & Van Zaalen (2012) uitgewerkt. Hierbij is zorgvuldig gehandeld
conform de gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO (2010).

Resultaten
Dit onderzoek resulteert in verschillende aanbevelingen die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg in zorginstellingen. Deze aanbevelingen kunnen worden verdeeld in de volgende
categorieën: organisatie, kennis en vaardigheden, zorgverleners en familie en omgeving. Deze categorieën bevatten de volgende kernpunten: opleiding, gedrag en capaciteit. Deze aanbevelingen geven een mogelijkheid aan de
organisatie, de zorgverleners en de familie en omgeving om de beschreven problemen aan te pakken en mogelijk
op te lossen.

Conclusie
Bewustwording van de gevolgen van dysfagie via kennisoverdracht kan leiden tot inzicht, begrip en verantwoordelijk gedrag bij zorgverleners en mantelzorgers.
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Charlotte van der Mijle
“Advisering bij eet- en drinkbegeleiding”
Het traject van eet- en drinkbegeleiding
binnen een verstandelijk gehandicaptenzorginstelling is inzichtelijk gemaakt door de
belevingen van de logopedisten en persoonlijk begeleiders van advisering te
inventariseren.

Methode
Er is kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van open interviews en observaties.

Resultaten
Aan de hand van een overzicht worden de resultaten uit het interview- en observatieonderzoek gepresenteerd..

Conclusie
De aanbevelingen dienen de kwaliteit van de zorg rondom eet- en drinkbegeleiding te verbeteren.
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Marjolein Willems
“Veilig slikken, het lijkt zó vanzelfsprekend..”
De volgende onderzoeksvraag is door
middel van dit onderzoek beantwoord:
Waar hebben zorgverleners in verpleeghuis
X, die betrokken zijn bij de eet- en drinkmomenten van bewoners op de somatische
afdeling met de ziekte van Parkinson en
multiple sclerose en bewoners op de
psychogeriatrische afdeling met dementie,
behoefte aan om adequate zorg te kunnen
bieden bij (vermoedens van) dysfagie?

Methode
Er is sprake geweest van een kwalitatief onderzoek, waarbij het afnemen van interviews centraal stond. Het onderzoek heeft zich gericht op de groep zorgverleners met een niveau 3 en 4.

Resultaten
De resultaten geven weer waar de zorgverleners in verpleeghuis X behoefte aan hebben en worden gepresenteerd
middels tabellen.

Conclusie
Het blijkt dat er behoefte is aan meer kennis en afspraken. En dan met name de kennis omtrent het signaleren van
dysfagie en afspraken over wat voor stappen zorgverleners kunnen ondernemen wanneer de logopedist niet direct
beschikbaar is.
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Ruth van Beek
“De effectiviteit van een nieuw
diagnostisch instrument: de Risico
Score Aspiratiepneumonie (RSA)”
Een aspiratiepneumonie is een ernstige en
veelvoorkomende ziekte bij kwetsbare
ouderen. Omdat het Ikazia Ziekenhuis het
thema ‘kwetsbare patiënten’ als speerpunt
heeft, is door één van de logopedisten de
Risico Score Aspiratiepneumonie (RSA)
ontwikkeld, die patiënten met een verhoogd
risico moet opsporen. De onderzoeksvraag
was: ‘Hoe effectief is de RSA in het opsporen
van patiënten met een verhoogd risico op
een aspiratiepneumonie?’

Methode
Bij 65 patiënten op verschillende verpleegafdelingen is de score op de RSA vergeleken met het oordeel van drie
logopedisten. De effectiviteit, criteriumvaliditeit en interne consistentie van de RSA werden berekend.

Resultaten
De effectiviteit van de RSA blijkt onvoldoende volgens het oordeel van de logopedisten. De sensitiviteit is
voldoende, maar de specificiteit is onvoldoende. De interne consistentie is tevens onvoldoende bij de huidige
subscores, bij eliminatie van enkele subscores is deze alsnog onvoldoende.

Conclusie
De RSA is voldoende sensitief om patiënten op te sporen met een verhoogd risico op een aspiratiepneumonie,
maar te weinig specifiek in het selecteren van patiënten die géén verhoogd risico hebben op een aspiratiepneumonie. Daarnaast wordt het begrip ‘verhoogd risico op een aspiratiepneumonie’ niet betrouwbaar door de
verschillende subscores gemeten. De RSA is in de huidige vorm dus onvoldoende effectief, hetgeen ook blijkt uit het
oordeel van de logopedist.
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Meike van Tankeren
“Voedingsadviezen: (on)beperkt
houdbaar?”
Het logopedisch team van ASVZ te
Rotterdam Lombardijen heeft gevraagd om
een inventarisatie van de behoeften van
begeleiders omtrent het ontvangen van
voedingsadviezen. Zij willen daarnaast weten
wanneer evaluatie van een voedingsadvies
plaats moet vinden. De onderzoeksvraag die
hier uit volgde luidt: Wat hebben zorgverleners bij ASVZ nodig om cliënten na
diagnose van een dysfagie optimale
begeleiding te kunnen geven?

Methode
Onder andere met kwalitatief onderzoek is onder verzorgenden werkend met de betreffende doelgroep bij ASVZ
geïnventariseerd waar behoefte aan is, omtrent overdracht en evaluatie van voedingsadviezen.

Resultaten
Geconcludeerd kan worden dat meervoudige overdracht en periodieke scholing nodig zijn om de kwaliteit van zorg
hoog te houden.

Conclusie
Deze en meer opvallende resultaten (zoals een vergelijkend beleidsonderzoek onder andere organisaties) worden
besproken tijdens de presentatie van dit praktijkonderzoek.
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Sanne Cornelissen
“Mondzorg in de praktijk”
De toepassing van mondzorg in verpleeghuizen in Nederland, is een speerpunt van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg in
2015. Het is niet duidelijk of de mondzorg
goed wordt toegepast en of de richtlijn over
mondzorg goed is geïmplementeerd binnen
Stichting tanteLouise-Vivensis.
De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Welke
aanbevelingen zijn gewenst ten aanzien van
het inzetten van/naleven van het huidige
protocol binnen Stichting tanteLouiseVivensis op de locaties Het Nieuwe ABG en
de Vossemeren?’
Methode
Tijdens het kwalitatieve onderzoek binnen Stichting tanteLouise-Vivensis zijn er online enquêtes afgenomen binnen
2 van de 21 locaties van de stichting.

Resultaten
Uit het onderzoek komt naar voren dat de richtlijn niet goed geïmplementeerd is binnen de stichting. De resultaten
zullen worden gepresenteerd middels tabellen.

Conclusie
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de richtlijn niet goed geïmplementeerd is binnen de stichting.
Tevens blijkt dat de medewerkers de richtlijn niet goed naleven. Verder kan er geconcludeerd worden dat er
onvoldoende scholing wordt aangeboden binnen de stichting.

