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Methode
• De respondenten van onze enquête zijn logopedisten in
o Australië (n = 29, gemiddelde leeftijd = 35.5, 28 vrouwen)
o Nederland (n = 35, gemiddelde leeftijd = 36.2, 32 vrouwen)

Conclusies & implicaties
• Logopedisten zijn zeer positief over zelfstandig gebruik van therapie-apps
• Het is aan app ontwikkelaars en onderzoekers om te zorgen voor gedegen, gebruiksvriendelijke en bruikbare apps voor logopedisten en hun cliënten met afasie

Wij willen graag de deelnemers aan ons onderzoek heel hartelijk bedanken voor hun tijd en moeite en voor hun bijzonder waardevolle feedback
p.a.cuperus@rug.nl

Resultaten
Bevorderende factoren Belemmerende factoren

Makkelijk in gebruik en toegankelijk X Hoge kosten voor tablet en apps
Verschillende soorten oefeningen X Client heeft mogelijk geen tablet   
Zelfstandig gebruik door PMA als X Mogelijk lage digitale vaardigheden
aanvulling op de reguliere theapie waardoor tabletgebruik lastig is
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De meeste (Bijna) allemaal

Voor hoeveel van uw cliënten 
gebruikt u apps?
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Meermaals dagelijks

Hoe vaak kan een PMA zelfstandig 
oefenen met een app?

• Personen met afasie (PMA) hebben baat bij logopedie:
o Met hoge intensiviteit (veel sessies per week)
o Over een langere periode
• In de klinische praktijk is dit niet altijd makkelijk te realiseren
• Afasietherapie-apps kunnen een oplossing bieden voor dit probleem
• Goede apps:
o Zijn gebaseerd op input van gebruikers
o Sluiten aan bij behoeften van logopedisten en hun cliënten
o Zijn daardoor geschikt voor de klinische praktijk
• Wij hebben middels een online enquête de ervaringen, wensen en

voorkeuren van logopedisten wat betreft afasietherapie-apps onderzocht

Introductie

Het in kaart brengen van:
• Bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik van therapie-apps
• Huidig gebruik van afasietherapie-apps onder logopedisten
• Tabletgebruik onder PMA en geschiktheid van apps voor zelfstandige therapie

Doelen


