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Neeske Bos en Marjan Berendsen zijn de 

logopedistes van Charim. Ze werken in alle 

huizen van de zorggroep, maar komen ook bij 

mensen thuis, na hun revalidatie, of als een 

huisarts een oudere patiënt logopedie aanraadt. 

Neeske en Marjan begeleiden mensen die door 

een hersenbloeding of -infarct (een CVA) of 

door spierziekten moeite hebben met spraak 

en taal. Verder werken ze met mensen met een 

dementie, en met stembandlozen, mensen bij 

wie het strottenhoofd is weggehaald.

Oefenen
‘Als gevolg van een CVA kan afasie ontstaan,’ 

vertelt Neeske. ‘Mensen “vinden” de woorden niet 

meer. En ze hebben moeite hun mond ‘aan te 

sturen’, dat heet apraxie. Vaak hebben ze ook 

slikproblemen. Ook daarvoor zijn oefeningen. 

Daarnaast adviseren we de verzorgenden over 

hoeveelheden en soorten eten en drinken.’ Een 

ander gevolg van een CVA kan een halfzijdige 

verlamming zijn, in het lichaam en in het gezicht. 

De logopedistes activeren de verlamde kant van 

het gezicht met massage en ‘koude aanraking’. 

‘Mensen met Parkinson of MS hebben vaak 

moeite met spreken en slikken,’ gaat Marjan 

verder. ‘Een deel van ons werk is technisch: 

we oefenen bewegingen van tong en mond, 

we oefenen woorden en uitspraak en we 

geven stemoefeningen, in combinatie met 

ademhalingsoefeningen. Dat ondersteunt het 

spreken én ontspant. Mensen met dementie 

geven we handreikingen voor communicatie, en 

voor het omgaan met hun geheugen.’

Verwerken
Maar de emotionele kant van het werk is nét zo 

belangrijk, legt Marjan uit: ‘We begeleiden de 

cliënt, maar ook de naasten. We leggen uit wat er 

speelt. Dat is geen goednieuwsgesprek, maar geeft 

wel steun. Taal en communicatie zijn zó belangrijk, 

het is zó frustrerend als je voelt dat je dat kwijt 

raakt. Je voelt je een ander mens worden. Dat moet 

je verwerken.’ Dat geldt ook voor mensen zonder 

strottenhoofd. Neeske: ‘Zij kunnen minder proeven 

en ruiken, geen emotie meer in hun stem leggen en 

moeilijker huilen. Het begeleiden in de logopedie 

is dus technisch, maar zeker ook emotioneel.’

Het oefenen mag zo nu en dan wat luchtiger zijn. 

Voor de spiegel maakt Neeske een cliënte aan 

het lachen: ‘Tuit uw mond eens... nu staan we er 

kussend op!’ 
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