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Wil je meer weten over de spraak- en reukrevalidatie na een totale 
laryngectomie? In mei en november 2022 biedt het Antoni van 
Leeuwenhoek je 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 geen of enige 
ervaring met deze doelgroep hebben. Zowel theorie als praktische vaardigheden komen aan 
bod. Na het volgen van deze cursus heb je voldoende kennis en handvatten om de 
revalidatie, na ontslag uit het ziekenhuis, te continueren.

Je 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 al jaren de meest gebruikte methode. Er wordt casuïstiek 
besproken en ingegaan op de verschillende hulpmiddelen die beschikbaar zijn. 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 10 deelnemers. Het maximale 
aantal deelnemers is 20.
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PROGRAMMA
9.00 - 9.15 Aanmelden + koffie
9.15 - 9.30 Welkom & introductie
9.30 - 10:30 De totale laryngectomie vanuit chirurgisch perspectief – Hoofd-hals 
chirurgen AvL 

10.30 - 10.45 KOFFIE PAUZE 

10.45 - 11.45 Spraakrevalidatie na een totale laryngectomie – Logopedist
11.45 - 12.15 Leven na een totale laryngectomie; stem, spraak en kwaliteit van 
leven – Logopedist

12.15 – 13.00 LUNCH

13.00 - 13.30 Leven na een totale laryngectomie – Ervaringsdeskundigen
13.30 - 14.30 Hands-on sessie: Hulpmiddelen en materiaalgebruik- Allen 
14.30 - 15.15 Spraakrevalidatie, troubleshooting – Logopedist

15.15 - 15.30 KOFFIE PAUZE 

15.30 - 16.15 Spraakrevalidatie casuïstiek – Logopedist
16.15 - 16.45 Reukrevalidatie, theorie & praktijk – Logopedist 
16.45 - 17.00 Aanvullende algemene informatie – Logopedist
17.00 - 17.15 Evaluatie cursus – Logopedist

17.15 EINDE



Locatie
Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121i
1066 CX  Amsterdam

Data
Vrijdag, 13 mei 2022
Maandag 21 november 2022

Bereikbaarheid
• Het Antoni van Leeuwenhoek beschikt over parkeergelegenheid. Kijk voor de 
routebeschrijving op www.avl.nl
• Ook per openbaar vervoer is het Antoni van Leeuwenhoek goed bereikbaar. 
Je kunt vanaf station Amsterdam Lelylaan, RAI, Zuid, Duivendrecht of Sloterdijk metro 50 
nemen naar halte Heemstedestraat. Vanaf hier is het ongeveer tien minuten lopen. Je kunt 
ook tram 2 nemen richting Nieuw-Sloten en uitstappen bij de halte Johan Huizingalaan

Inschrijven
Je kunt je uitsluitend inschrijven via het digitale inschrijfformulier op 
https://www.avl.nl/agenda/2022/cursus-spraak-en-reukrevalidatie-na-een-totale-
laryngectomie/  . Let hierbij goed op dat je de juiste datum reserveert.

Betaling is mogelijk met Ideal/ Visa/ Mastercard.

Indien het AVL corona beleid het te zijner tijd niet toestaat om dit evenement live te laten 
plaatsvinden wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

Het inschrijfgeld bedraagt Euro 225 (inc. koffie/thee/lunch en digitale handouts) 

Accreditatie
Accreditatie is verleend door NVLF voor maximaal 7 punten.

Meer informatie
Voor vragen kun je per e-mail contact opnemen met AVL Academie – 
Symposiumdesk: symposiumdesk@nki.nl

https://www.avl.nl/agenda/2022/cursus-spraak-en-reukrevalidatie-na-een-totale-
laryngectomie/ 


