
Speech-Music 
Therapy for Aphasia
(SMTA)

Een combinatie behandeling van logopedie 
en muziektherapie voor mensen met een 
afasie en/of een verbale apraxie
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Wat is Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA)?
SMTA is een unieke combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie.
Het uitgangspunt van SMTA is de gedachte dat muziek, met name melodie en ritme, het 
spreken kan ondersteunen en stimuleren. In de behandeling koppelen we een klank, een 
woord of een zin aan een melodie en gaan daarna over op (ritmisch) spreken.

Voor wie is de behandeling bedoeld?
De SMTA-behandeling is bedoeld voor cliënten met een afasie waarbij de vloeiendheid van 
het spreken beperkt is of waarbij men niet of nauwelijks spreekt. SMTA is ook bedoeld voor 
mensen met een verbale apraxie.

Doel
•	het	bevorderen	van	de	vloeiendheid	in	het	spreken
•	het	tot	stand	brengen,	bevorderen	en/of	onderhouden	van	de	verbale	productie
Voor elke cliënt wordt een doelstelling geformuleerd die gericht is op de persoonlijke 
hulpvraag en mogelijkheden.

Werkwijze
De logopediste zal een afasietest bij u afnemen om vast te stellen welke vorm van afasie u 
heeft. Als u in aanmerking komt voor de SMTA zal er een aanvraag voor een indicatie worden 
neergelegd bij het CIZ. Pas als deze door het CIZ wordt goedgekeurd kan de therapie 
starten. De inhoud van de SMTA-behandeling is altijd maatwerk, afhankelijk van de problemen 
die u heeft. De behandeling volgens SMTA bestaat uit één- of tweemaal per week een 
behandelsessie van dertig minuten. De therapie wordt beëindigd wanneer de doelstellingen 
behaald zijn of als er geen vooruitgang meer optreedt. De duur van de therapie kan daar-
door per cliënt verschillen.
De therapeuten beantwoorden graag al uw vragen over deze behandeling.

Meer weten?
Activiteitencentrum De Zilvermeeuw. 
Afdeling logopedie. 
Annemiek Stulp, telefoon: 072 5752544. E-mail: annemiek.stulp@esdege-reigersdaal.nl
Afdeling muziek
Yolanda Hulscher, telefoon: 072 5751090. E-mail: yolanda.hulscher@esdege-reigersdaal.nl

Bij afwezigheid kunt u bellen met Ank Hes (clustermanager). Op werkdagen bereikbaar op 
072 5751090 of met Popko Noordhuis (waarnemend clustermanager) op 072 5348455.

Bezoekadres
Activiteitencentrum De Zilvermeeuw
Muiderwaard 238, 1824 XV Alkmaar. Telefoon: 072 5751090
E-mail: zilvermeeuw1.administratie@esdege-reigersdaal.nl


