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Aanleiding
Voor een effectieve afasietherapie is er intensieve taaltherapie nodig: minimaal 2 uur per week (1). Deze intensieve begeleiding door
de logopedist is in de praktijk om verschillende redenen niet mogelijk. E-health (bijvoorbeeld in de vorm van asynchrone
teletherapie) is bij afasie geschikt om dit hiaat te vullen (2).

Theoretisch kader
Cognitief-linguïstische therapie (CLT) wordt in de acute
en post-acute fase van afasietherapie als de gouden
standaard gezien (3). Gebaseerd op bovenstaande
bevindingen wordt Logoclicks ontwikkeld.
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Methodische inhoud
De oefeningen voor Logoclicks zijn per module en route
volgens het Ellis & Young schema geordend (voor een
overzicht zie figuur 1). Per onderliggende module en
route zijn er middels een literatuurstudie de relevante
linguïstische parameters en specifieke oefeneffecten
bepaald (zie figuur 2).
Bij een categorisatie-oefening (semantisch systeem) is
de therapie efficiënter wanneer er met atypische
voorbeelden uit een categorie wordt gewerkt, er treedt
dan eerder generalisatie op (4) (voor een voorbeeld zie
figuur 3).
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Figuur 1: overzicht van de classificatie van oefeningen in Logoclicks.
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Figuur 2: relevante linguïstische parameters per module ter
bepaling van de moeilijkheidsgraad van de oefening.

Figuur 3: voorbeeld van een oefening voor het semantisch systeem via de
auditieve input route met aandacht voor het complexiteitseffect.

Conclusie
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Logoclicks kan in de vorm van asynchrone teletherapie
worden toegepast, aangevuld met face-to-face therapie
of op zichzelf staand.
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