
Casus mevrouw Gerrits, 68 jaar 
 

Mevrouw Gerrits heeft sinds vorig jaar de diagnose 
Parkinson en is bij de logopediste onder 
behandeling vanwege verminderde 
verstaanbaarheid waar ze graag iets aan wil doen. 
Tevens komt naar voren dat ze moeite heeft met 
diverse dagelijkse activiteiten. Haar medicatie is 
goed ingesteld. Gezien de bredere problematiek 
wordt een verwijzing naar fysiotherapie en 
ergotherapie met mw. Gerrits en haar verwijzer 
besproken. Alle partijen zien daar de meerwaarde 
van in mits het multidisciplinair wordt aangepakt. 
 
Plan logopedie: 

 Voorlichting omgeving en mevrouw over 
communicatievoorwaarden 

 Eetobservatie: wat gaat er mis in het 
kauwen/slikken? 

 PLVT; programma ter verbetering 
spreektempo en volume en verstaanbaarheid 

 
Interventies fysiotherapie: 

 Loop- en balanstraining 

 Normaliseren van de lichaamshouding 

 Oefenen van transfers  

 Onderhoud / verbeteren van de conditie  

 Verminderen of voorkomen van valincidenten. 
 
Interventies ergotherapie: 

 Schrijven: observatie en geven van 
houdingsadviezen en schrijfoefeningen. 

 Hanteren van het bestek: aanleren van een 
adequatere smeer- en snijbeweging. 

 Aanpassingen in huis ten behoeve van risico 
op vallen en mogelijkheid tot koken. 

 Moeizaam opstaan vanuit bed: advies over 
hoe het op een andere manier en volgorde 
makkelijker gaat en een extra steun plaatsen. 

 
 

Samenwerking 1e lijn bij de casus 
 
Multidisciplinair:  

 Beoordeling van evenwicht, reactiesnelheid, 
houding en valpreventie aanbieden door de 
fysiotherapeut. Risico op vallen in en om huis 
en aanpassingen in huis ten behoeve van het 
lopen en koken door de ergotherapeut. 

 Combinatietherapie logopedie samen met de 
ergotherapie (en diëtiste) eten en drinken 
bekijken.  

 Fysiotherapie en ergotherapie bekijken samen 
of en zo ja, welke hulpmiddelen er nodig zijn 
m.b.t. het lopen 

 
 
 
 
 
 

Ergotherapie Maatwerk 
Wilhelminalaan 86 
6641 KN Beuningen 
Tel: 06-40041030 
E: ergotherapie.maatwerk@live.nl 

 I: www.ergotherapie-maatwerk.nl 
 

De Hofstede 
Wilhelminalaan 106B 
6641 KN Beuningen 
Tel: 024-6751804 
F: 024-6751808 
E: info@dehofstedebeuningen.nl 
I: www.dehofstedebeuningen.nl 

 
Logopedie Broekman/ Boevink 
Esdoornpark 43  
6662 CC Beuningen 
Tel: 024-6778774 
I: www.logopediebeuningen.nl 
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Fysiotherapie 

 
Veel voorkomende vragen bij neurologische 
aandoeningen die behandeld kunnen worden door 
fysiotherapeuten. 
 
Bevordering van de veiligheid en de 
zelfstandigheid in de uitvoering van activiteiten, 
met de nadruk op: 

 Transfers 

 Lichaamshouding 

 Reiken en grijpen 

 Balans 

 Lopen  
 
Onderhouden of verbeteren van de fysieke 
conditie 
 
Veiligheid: preventie van vallen 
 
Bewegingsangst beïnvloeden 
 
Bevordering van het inzicht in de stoornissen in 
functie en de beperkingen in activiteiten, met name 
op het gebied van houding en beweging. 
 
Gebruik hulpmiddelen 
 
Afstemming met andere disciplines 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ergotherapie 

 
Veel voorkomende vragen bij neurologische 
aandoeningen die behandeld kunnen worden door 
ergotherapeuten. 
 
Afnemende mobiliteit  
 
Persoonlijke verzorging kost in toenemende mate 
moeite of lukt niet meer. 
 
Huishoudelijke taken 
 
Hulpmiddelen adviseren, uitproberen en 
aanschaffen  
 
Veiligheid: in en om de woning  
 
Vrijetijdsbesteding: hobby’s en sporten kunnen 
blijven doen of (weer) oppakken 
 
Werkgerelateerde problematiek die zich voordoet 
tijdens het werk en vervoer van- en naar het werk. 
 
Cognitieve problematiek  
 
Acceptatie problematiek van de aandoening. 
 
Bij ergotherapie gaat het om beperkingen die men 
in het dagelijks functioneren ervaart. Om 
activiteiten die belangrijk zijn weer naar 
tevredenheid uit te kunnen voeren.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Logopedie 
 
Veel voorkomende vragen bij neurologische 
aandoeningen die behandeld kunnen worden 
door logopedisten. 
 
Slikstoornissen (verslikken, eten niet 
wegkrijgen) 
 
Communicatiestoornissen,  
*afasie, *dysartrie, *facialisparese, *apraxie, 
*dementie, *woordvindingsproblemen. 
Verstaanbaarheid, taalbegrip en taalproductie 
zijn onderdelen waarop het mis kan gaan.  
Voorlichting en kijken naar de mogelijkheden die 
er zijn om de communicatie te optimaliseren.  
 
 
Adem- en stemproblemen, door bijvoorbeeld 
ziekte van parkinson, ALS, parkinsonisme, MS 
en andere syndromen en neurologische 
aandoeningen. 
 
Gehoorproblemen; Dit zijn problemen die 
meestal naast de werkelijke hulpvraag liggen en 
de communicatie sterk beïnvloeden; dit geldt 
voor de hulpvrager, maar ook voor de naaste 
omgeving. 
Voorlichting, bewustwording en acceptatie en 
dan evt. aanpassingen verrichten; 
lipleesprogramma 


