CURSUS SPRAAK- EN REUKREVALIDATIE NA EEN TOTALE LARYNGECTOMIE
Donderdag 9 mei 2019
Wilt u meer weten over de spraak- en reukrevalidatie na een totale laryngectomie? In het voorjaar van
2019 biedt het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam u de mogelijkheid tot bijscholing over de
revalidatie na een totale laryngectomie.
De cursus richt zich op logopedisch onderzoek en behandeling van gelaryngectomeerde patiënten,
waarbij de focus ligt op de ondersteuning in de periode na hun operatie en ontslag uit het ziekenhuis.
De cursus is geschikt voor logopedisten die weinig of enige ervaring met deze doelgroep hebben.
Zowel theorie als praktische vaardigheden komen aan bod. Na het volgen van deze cursus heeft u
voldoende kennis en vaardigheden om de revalidatie, na ontslag uit het ziekenhuis, te continueren.
U zult kennis opdoen over de verschillende opties voor spraakrevalidatie na een totale laryngectomie.
Binnen de cursus ligt de focus op het aanleren van spraak m.b.v. de stemprothese, dit is in Nederland
de meest gebruikte methode. Er wordt casuïstiek besproken en ingegaan op de verschillende
hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Ook is er gelegenheid om zelf casuïstiek in te brengen. Tijdens de
dag zijn tevens ervaringsdeskundigen aanwezig om hun verhaal te delen.
Naast het spreken verandert ook het ruiken na deze ingrijpende operatie. Het is mogelijk om na een
laryngectomie weer te leren ruiken m.b.v. de zogenaamde ‘gaap-ruikmethode’. Hoe dat in zijn werk
gaat komt op deze dag ook aan bod.
De cursus zal plaats vinden bij een minimum aantal van 15 deelnemers.

Programma
•

9.00 uur: Aanmelden

•

9.15 uur: Welkom & introductie

•

9.30 uur: De totale laryngectomie vanuit chirurgisch perspectief – Prof. Dr. Van den Brekel,

hoofd-hals chirurg
•

10.15 uur: Spraakrevalidatie na een totale laryngectomie – Merel Latenstein, logopedist

•
KOFFIE PAUZE ( 10.45 UUR -11.00 UUR )
•

11.00 uur: Spraakrevalidatie, troubleshooting – Merel Latenstein, logopedist

•

11.30 uur: Leven na een totale laryngectomie

•

11.45 uur: Hands-on sessie: Hulpmiddelen en materiaalgebruik

•

12.15 uur: Spraakrevalidatie casuïstiek – Merel Latenstein, logopedist

LUNCH ( 12.30 UUR – 13.15 UUR )
•

13.15 uur: Longrevalidatie m.b.v. HME-filter – Prof. Dr. Van den Brekel, hoofd-hals chirurg

•

13.40 uur: Reukrevalidatie m.b.v. de gaap-ruikmethode, theorie & praktijk – Anne Kornman,

logopedist
•

14.40 uur: Dysphagie na een totale laryngectomie

KOFFIE PAUZE ( 15.00 UUR – 15.20 UUR )
•

15.20 uur: Kwalitatief onderzoek bij vrouwelijke gelaryngectomeerden – Klaske van Sluis,

logopedist, PhD student
•

15.50 uur: Volgt nog

•

16.05 uur: Aanvullende algemene informatie

•

16.20 uur: Evaluatie cursus

EINDE 16.30 uur

Inschrijven
De kosten voor de cursus zijn 200 euro, inclusief koffie/ thee en lunch.
U kunt zich hier inschrijven.
Casuïstiek
Wilt u een casus inbrengen, zodat deze besproken kan worden tijdens de cursus. Mail dan naar
logopedie@nki.nl o.v.v. casus cursus laryngectomie.
Accreditatie
Bij inschrijving van minimaal 15 deelnemers zal accreditatie worden aangevraagd.
Contactgegevens
Voor vragen mail naar logopedie@nki.nl o.v.v. cursus laryngectomie of bel naar 020-512 7830.
Locatie
Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121, Amsterdam
Volg bewegwijzering zaal 1

