
 

DEMENTIE EN LOGOPEDIE 

Waar kunt u mee te maken krijgen? 

Iedereen met dementie merkt vroeg of laat veranderingen in het spreken of in 

het gebruiken van taal. Een voorbeeld kan zijn dat de woordenschat 

vereenvoudigt. De woorden die als eerste in het leven geleerd zijn zullen het 

langst bewaard blijven. Langere woorden vragen meer zoekwerk en zullen 

moeilijker vindbaar zijn. Het kan ook voorkomen dat de woorden die worden 

uitgesproken heel onduidelijk zijn of dat verhalen steeds meer 

onsamenhangend worden. Het geheugen gaat namelijk achteruit en het brein is 

sneller afgeleid. Hierdoor is het moeilijker om de draad van een verhaal vast te 

houden. Naast problemen in de communicatie kunnen er ook problemen 

optreden met het eten en drinken. Hierbij kunt u denken aan het niet meer 

willen eten en drinken, het niet meer begrijpen van eten en drinken of het niet 

meer kunnen eten en drinken door bijvoorbeeld een kauw- of slikstoornis.  

Wat doet de logopedist? 

De behandeling zal zo veel mogelijk gericht zijn op de communicatie en om deze 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Er kan bijvoorbeeld een gezamenlijk 

communicatieadvies worden opgesteld of er worden themateksten met 

persoonlijke verhalen gemaakt. Het inzetten van deze middelen zal de 

problemen niet wegnemen, maar kan de communicatie die mogelijk is wel 

ondersteunen. Het werken met levensverhalen, herinneringsboeken en 

geheugenkaarten zorgt ervoor dat mensen positieve dingen ervaren. Hierdoor 

neemt de levensvreugde toe wat maakt dat het inzetten van deze interventies 

effectief is voor mensen met dementie en hun naasten. Naast het werken aan 

de communicatie kunnen we ook werken aan kauw- en 

slikproblemen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het 

goed blijven kauwen een grote rol speelt bij het geheugen. 

unctioneren.  
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