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Lindenhof

De Cognitief-Linguïstische Quickscan van Lindenhof
Interdisciplinaire diagnostiek en advies bij denk- en taalproblematiek voor
mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen in hun dagelijkse leven
gehinderd worden door problemen op het gebied van denken (cognitie) en/of
taal. Cognitieve en communicatieve tekorten kunnen leiden tot allerlei
belemmeringen in het dagelijks leven zoals functioneren in het gezin, tijdens
sociale contacten, vrijetijdsbesteding of werk.
SAMENVATTING
De Cognitief-Linguïstische Quickscan brengt de cognitieve mogelijkheden en
beperkingen van de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel in kaart door testen,
observeren en analyseren van het handelen en het bevragen van de cliënt en/of
zijn omgeving. Hieruit volgt een advies voor bijvoorbeeld behandeling en
benadering. Er wordt binnen 3 weken na het eerste contact advies gegeven over
een passende benaderingswijze, functionele compensatiestrategieën, het gebruik
van hulpmiddelen, het adequaat inrichten/aanpassen van de omgeving, etc.
Bovendien kan er advies gegeven worden over het inrichten van de cognitieve
revalidatie, zoals psycho-educatie of strategietraining. Ook kan na een periode
heronderzoek verricht worden om het therapie-effect en herstelverloop te meten.
Door de Cognitief-Linguïstische Quickscan krijgt u antwoord op vragen zoals:
•

Ik heb afasie. Hoe kunnen mijn woordvindingsproblemen, begripsproblemen,
lees- en schrijfmoeilijkheden het beste behandeld worden? Kan een
communicatiehulpmiddel helpen? Zijn er adviezen hoe om te gaan met de
veranderingen in de communicatie?

•

Hoe kan ik omgaan met mijn geheugenproblemen, overgevoeligheid voor

•

Hoe krijg ik meer structuur en overzicht over mijn dag? Hoe kan ik mijn dag

drukte, moeite met concentratie?
het beste indelen zodat ik minder moe ben? Ik kom nergens aan toe of wil
juist te veel tegelijk waardoor ik niets af maak, wat nu?
•

Is zelfstandig wonen haalbaar en wat is hiervoor nodig?

Indicatie
U komt in aanmerking voor onderzoek wanneer;
•

U problemen hebt met taal en/of denken, ongeacht de ernst;

•

U minimaal 1,5 uur aaneengesloten fysiek (zittend) en mentaal belastbaar
bent;

•

Neurologische diagnostiek is afgerond.

Het cognitief-linguïstisch team
Het cognitief-linguïstisch team bestaat uit:
•

een neuropsycholoog

•

een ergotherapeut

•

een klinisch linguïst (taalkundige)

•

een logopedist.

Dienstverlening
Het team kan ingeschakeld worden voor:
•

(Differentiaal) Diagnostiek van de taal- en/of denkstoornissen;

•

Het opstellen van een advies voor behandeling en/of begeleiding;

•

Heronderzoek om therapie-effect en herstelverloop te meten.

Product
U wordt uitgenodigd voor een gesprek, bij voorkeur samen met iemand uit uw
naaste omgeving, om het verslag te bespreken. In dit verslag staan de
onderzoeksresultaten en het advies.
Traject
Voorafgaand aan de onderzoeken wordt belangrijke informatie verzameld,
zoals medische gegevens, belangrijke achtergrondgegevens en eventueel
behandelverloop. Zodra alle benodigde gegevens compleet zijn, wordt u
uitgenodigd voor een intakegesprek.

De onderzoeksfase duurt twee tot drie weken. In deze periode vinden
meerdere afspraken plaats, afhankelijk van uw hulpvraag en het aantal af te
nemen onderzoeken.
Aanmeldprocedure
De verwijsbrief van de arts* inclusief uw gerichte hulpvraag kan verzonden
worden naar clt@revant.nl of naar:
Revant revalidatiecentra, locatie Lindenhof
t.a.v. mevrouw V. Voorbraak-Timmerman, coördinator cognitief-linguïstisch team
’s-Gravenpolderseweg 114 A
4462 RA GOES
*arts= huisarts, neuroloog, verpleeghuisarts, revalidatiearts of geriater
Bij vragen, neem contact op met de coördinator van het cognitief-linguïstisch
team via bovenstaand e-mailadres of telefonisch via 0113 236 247 (bereikbaar
op dinsdag, woensdag, donderdag).
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