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Hoofdstuk 1. Vraagstelling en basisbegrippen 
 

1.1 Inleiding en vraagstelling 
 
Afasie is één van de ingrijpendste gevolgen van hersenbeschadigingen ten gevolge 
van een cerebrovasculair accident (CVA, een overkoepelende term voor hersen-
infarcten en hersenbloedingen, in het alledaagse taalgebruik ook wel aangeduid als 
‘beroerte’). Een afatische stoornis is weliswaar niet direct levensbedreigend, maar 
verandert het leven van een CVA-patiënt toch meestal op zeer drastische wijze. 
Gesproken en geschreven taal, de belangrijkste vormen van communicatie in het 
dagelijks leven, zijn plotseling niet meer vanzelfsprekend.  
In de eerste periode na een CVA blijken afasiepatiënten nog vaak een gedeeltelijk of 
volledig herstel door te maken. Voor zover de taalstoornis op de langere termijn 
echter aanwezig blijft (‘chronisch’ is) - en er zijn aanwijzingen dat dit bij een 
aanzienlijk deel van de afasiepatiënten het geval is - zullen de patiënten en hun 
omgeving daar uiteindelijk mee om moeten leren gaan. De communicatieproblemen 
ten gevolge van de afasie kunnen de zelfstandigheid van de patiënt sterk beperken. 
Ook kunnen ze de stemming van de patiënt negatief beïnvloeden (een depressie 
versterken of veroorzaken) en leiden tot een sociaal isolement. Voor CVA-patiënten 
die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, kan afasie bovendien 
ernstige gevolgen hebben voor de uitoefening van hun beroep. Vanuit een 
persoonlijk perspectief kan afasie dus een stoornis zijn met vrij dramatische 
gevolgen. 
 
Vanuit een wetenschappelijk perspectief is afasie om twee redenen interessant. 
Enerzijds wordt er onderzoek gedaan dat in het teken staat van het testen, 
behandelen en begeleiden van afatische patiënten, en van het verzamelen van 
informatie die daarvoor van belang kan zijn. Hierbij moet niet alleen gedacht 
worden aan het ontwikkelen van taaltests, die de stoornis en/of de beperkingen van 
de patiënt in kaart moeten brengen, en aan het onderzoeken van de effectiviteit van 
taaltherapie, maar ook aan het in kaart brengen van het spontane herstel1 van afasie, 
wat de focus van dit onderzoek is. 
Anderzijds zijn er onderzoeken die aan de hand van gegevens over (onder andere) 
afasie meer inzicht proberen te krijgen in de organisatie van taal in de hersenen, of 
in de structuur van taal in het algemeen. De aldus verkregen taalpsychologische, 
neuropsychologische en taaltheoretische inzichten hebben meestal geen directe 
gevolgen voor de situatie van de onderzochte afasiepatiënten, maar leveren op de 
langere termijn vaak wel de basiskennis die gebruikt kan worden in de opzet van 
meer patiëntgerichte onderzoeken. 
 

                                                           
1 Vanzelf optredend herstel, niet ondersteund door bijvoorbeeld gerichte taaltherapie. 
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Ongeacht de gekozen invalshoek hebben afasieonderzoekers zich lange tijd 
voornamelijk bezig gehouden met patiënten die op het moment van onderzoek al 
enige tijd afasie hadden, en dus in de chronische fase terecht waren gekomen. Pas 
halverwege de jaren zeventig kwam hier verandering in (Brust, Shafer, Richter & 
Bruun, 1976) en begonnen met name onderzoekers die in het spontane 
herstelverloop van afasie geïnteresseerd waren, vaker patiënten te includeren in de 
acute fase. Dit is de eerste periode na het CVA, waarin de patiënt meestal nog in het 
ziekenhuis ligt (een periode die per patiënt in lengte kan variëren, en gemiddeld de 
eerste drie weken na het CVA beslaat, zie ook paragraaf 1.4). Ondanks de 
methodologische problemen waarmee onderzoekers van afasie in de acute fase te 
maken hebben (zie ook hieronder), kwam uit deze onderzoeken het beeld naar voren 
dat de acute fase een belangrijke, zo niet de belangrijkste periode voor het herstel 
van afasie was. Over het precieze karakter van het spontane herstel in de acute fase 
was (en is) echter nog maar weinig bekend. Des te opvallender is het dat 
afasieonderzoek waarin (ook) de acute fase wordt bekeken, nog steeds relatief 
zeldzaam is. Aangezien afasie een belangrijke indicator kan zijn van de algemene 
cerebrovasculaire conditie en de overlevingskansen van de CVA-patiënt (Laska, 
Hellblom, Murray, Kahan & Von Arbin, 2001) en een negatieve invloed heeft op de 
functionele uitkomst van het uiteindelijke herstel van een CVA (Paolucci, 
Antonucci, Pratesi, Traballesi, Lubich & Grasso, 1998), zou men verwachten dat het 
documenteren van de aard en de ernst van afasie vanaf de acute fase in meer 
onderzoeken centraal zou staan dan nu het geval is. De bescheiden plaats van de 
acute fase in het afasieonderzoek en de beperkte kennis over afasie in deze fase 
hebben waarschijnlijk te maken met een aantal factoren, die hieronder besproken 
zullen worden. 
 
Een van de mogelijke oorzaken van deze beperkte kennis is dat de bestaande 
gestandaardiseerde taaltests die in de chronische fase kunnen worden gebruikt, niet 
erg geschikt zijn voor het testen van alle patiënten in de acute fase. Met name de 
benodigde tijd en energie voor een afname van een volledige taaltestbatterij 
verhoudt zich moeizaam tot het fysieke en mentale uithoudingsvermogen van veel 
CVA-patiënten in de acute fase (Wallesch, Bak & Schulte-Mönting, 1992; Laska et 
al., 2001). Het systematisch testen van (het herstel van) de talige vermogens bij deze 
patiënten wordt hierdoor aanzienlijk bemoeilijkt, wat de vraag opwerpt of er niet 
andere manieren zouden zijn om de taalstoornis en het spontane herstel in de acute 
fase in kaart te brengen.  
Sommige onderzoekers, zoals Wallesch et al. (1992), gebruikten daarom een 
verkorte standaard taaltest. Dit was vermoedelijk al iets minder belastend voor de 
patiënt, maar desondanks bleek dat daarmee ongeveer 30% van de beoogde 
patiënten alsnog niet onderzocht kon worden in de acute fase. Een recent onderzoek 
van Laska et al. (2001) maakte gebruik van aangepaste taaltests die kennelijk beter 
waren afgestemd op de acute fase: hierbij werd slechts 10% van de patiënten niet in 
de acute fase getest. In Heesbeen (2001) is een verkorte Nederlandse versie van de 
Akense Afasie Test (AAT; Graetz, De Bleser & Willmes 1992) ontwikkeld, waarbij 
de subtestscores worden voorspeld op basis van één of twee subtestonderdelen. 
Hiermee bleek een reductie van ongeveer 50% van de afnameduur mogelijk (die bij 
de meeste patiënten twee sessies van 45 minuten bedroeg). Ook bleek de 
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differentiaaldiagnose wel/geen afasie op een betrouwbare manier vast te stellen aan 
de hand van het onderdeel Tokentest. De proefpersonen in het onderzoek van 
Heesbeen waren echter tussen de drie weken en zes maanden afatisch. Of de 
genoemde conclusies ook voor de acute fase gelden, is dus nog niet met zekerheid te 
zeggen. In Doesborgh (2004) werd (onder meer) de Screeling geëvalueerd, een 
Nederlandstalige screeningstest voor afasie. Deze test werd in de eerste 2 tot 11 
dagen post onset (na het CVA) afgenomen en is specifiek gericht op het 
fonologische, semantische en syntactische niveau. Ondanks de geringe afnameduur 
(15 minuten) kon slechts 61% van de acute afasiepatiënten die voor onderzoek in 
aanmerking kwamen, hiermee onderzocht worden. 
Een mogelijk alternatief voor formele taaltests in de acute fase zou het analyseren 
van de spontane taal van de patiënten zijn. Tot nu toe worden de spontane 
taaluitingen van CVA-patiënten in de acute fase nog maar zelden uitgeschreven en 
in detail geanalyseerd. In de chronische fase is dit al wel een aantal keren gedaan 
(zie ook hoofdstuk 3), bijvoorbeeld in Prins, Snow & Wagenaar (1978). Voor zover 
er al direct na het CVA taalopnamen werden gemaakt van de patiënt, werden deze 
opnamen hooguit op basis van de ernst of het type afasie klinisch beoordeeld, 
bijvoorbeeld aan de hand van een beoordelingsschaal. Vaak blijft echter onduidelijk 
wat er met de opnamen gebeurde, en wat een eventuele beoordeling precies inhield. 
Gezien de beperkte testbaarheid van de patiënten in de acute fase zou een 
uitgebreidere analyse van de spontane taal mogelijk meer zicht kunnen geven op wat 
er in de acute fase precies gebeurt in de taal van een CVA-patiënt met afasie. De 
afname, transcriptie en analyse van onderzoeker/patiëntinterviews is daarvoor de 
aangewezen manier, aangezien de afname van spontane taal aan de hand van 
dergelijke interviews weinig tijd hoeft te kosten en tegelijkertijd een betere 
afspiegeling is van de alledaagse taal van de patiënt dan welke taaltest dan ook2. 
Deze interviews zouden dan, indien de fysieke gesteldheid van de patiënt dit toelaat, 
aangevuld kunnen worden met enkele losse taaltests of, in de nabije toekomst, met 
een drastisch ingekorte standaard taaltest die eventueel zelfs aan het bed van de 
patiënt kan worden afgenomen (een zogenaamde ‘bedside’-test) en die momenteel in 
verschillende landen wordt ontwikkeld en getest. In Duitsland is bijvoorbeeld een 
bedside-AAT ontwikkeld (Biniek, Huber, Glindemann, Willmes & Klumm, 1992) 
voor patiënten binnen de eerste 4 à 6 weken post onset, maar voor zover bekend is 
deze nog niet in het Nederlands vertaald en bewerkt. De verkorte versie van de AAT 
die in Heesbeen (2001) wordt beschreven is een stap in de goede richting, maar 
moet nog getest worden bij patiënten in de acute fase. Daarbij zal ook moeten 
blijken of de voorgestelde verkorte versie van de AAT geschikt is als bedside-test.  
 
Naast de hierboven genoemde beperkingen in het gebruik van een gestandaardiseerd 
meetinstrument zijn er nog andere factoren die het verzamelen van kennis over de 
taal en het herstel van de taal van CVA-patiënten met afasie in de acute fase kunnen 
bemoeilijken. 
Ten eerste is de acute fase een relatief korte periode, die in lengte kan variëren van 
enkele dagen tot enkele weken. Om de patiënt één of zelfs twee keer in deze fase te 

                                                           
2 Al is de situatie in onderzoeker/patiëntinterviews natuurlijk wel iets formeler dan in een spontane 
conversatie tussen de patiënt en mensen uit zijn dagelijkse omgeving.  
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kunnen testen, wat nodig is om een eventuele ontwikkeling in kaart te kunnen 
brengen, moet de taalonderzoeker er dus snel bij zijn, anders is de kans groot dat de 
patiënt is doorverwezen naar een andere zorginstelling of (in het gunstigste geval) al 
naar huis is gestuurd. 
Ten tweede wordt een CVA-patiënt in de acute fase niet alleen onderzocht op 
taalstoornissen. In dezelfde periode worden er de nodige medische ingrepen verricht 
en moeten er onderzoeken worden gedaan om diverse andere stoornissen als gevolg 
van het CVA in kaart te brengen of uit te sluiten. Taalonderzoek heeft daarbij 
meestal niet de eerste prioriteit.  
Ten derde is er een groot verschil tussen patiënten in de acute en in de chronische 
fase wat betreft de mate waarin allerlei gegevens over de patiënt al beschikbaar zijn. 
In de chronische fase is van de patiënt meestal bekend dat er sprake is geweest van 
een CVA, hoe groot de laesie (beschadiging) is en op welke plek de laesie zichtbaar 
is (bijvoorbeeld op een CT-scan van de hersenen). Ook is in de meeste gevallen de 
aanwezigheid, de aard en de ernst van een taalstoornis bekend. In de acute fase zijn 
deze gegevens voorafgaand aan het testen vaak nog niet beschikbaar, om 
uiteenlopende redenen.3 Het ontbreken van deze gegevens kan ertoe leiden dat 
sommige acute CVA-patiënten met afasie niet gezien worden en dat sommige 
patiënten die geen CVA hebben gehad of niet afatisch zijn, wèl worden onderzocht. 
Ten vierde zijn er grote verschillen binnen de acute patiëntengroep: bij de ene 
patiënt is er na aankomst in het ziekenhuis al niet of nauwelijks meer sprake van 
neurologische symptomen, bij de andere patiënt is al snel duidelijk dat het CVA 
fataal zal zijn. Tussen die twee extremen is een enorme variatie mogelijk in de ernst 
van het CVA en in de aard en ernst van de eventuele taalstoornissen. Het kiezen van 
een methode die recht doet aan zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen 
de patiënten bleek in de meeste onderzoeken niet mogelijk te zijn.  
 
Er is dus een duidelijke lacune in de kennis over afasie in de acute fase en over het 
herstelverloop van afatische stoornissen tijdens die fase, een lacune die veroorzaakt 
lijkt te worden door het karakter van de acute fase in het algemeen en met name 
door de beperkte mogelijkheden om in die periode standaard taaltests bij patiënten af 
te nemen. Het onderzoek waar dit proefschrift een verslag van is, kan beschouwd 
worden als een eerste aanzet om die lacune op te vullen. Gezien de reeds genoemde 
veronderstelling dat afatische stoornissen in de acute fase en het herstel daarvan 
goed zouden kunnen worden onderzocht met behulp van spontane-taalanalyses, zal 
in dit proefschrift een aantal afatische CVA-patiënten op twee meetmomenten in de 
acute fase worden onderzocht aan de hand van objectieve spontane-taalmaten. Ter 
vergelijking zal ook gekeken worden naar subjectieve beoordelingsschalen van de 
spontane taal. Ook worden er enkele eenvoudige tests afgenomen voor taalbegrip 
(waaronder de Tokentest, die vaak als indicatie van de ernst van de afasie wordt 
gebruikt) en voor woordvinding (waarvan de resultaten kunnen worden vergeleken 
met de resultaten op de spontane-taalmaten). Deze specifieke taaltests worden 
                                                           
3 Om er enkele te noemen: de oorzaak van de neurologische problemen kan nog onduidelijk zijn; de laesie 
is niet altijd meteen na een CVA zichtbaar op een CT-scan; diverse gegevens die nodig zijn voor de 
identificatie van de patiënt en voor het uitvoeren van vervolgonderzoeken kunnen nog onbetrouwbaar zijn 
of ontbreken; over de taalstoornis is nog niets bekend, tenzij de patiënt al een keer eerder in de acute fase 
werd getest of beoordeeld op de aanwezigheid van afasie. 
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afgenomen omdat in de spontane taal het taalbegrip en de inhoudelijke correctheid 
van de geproduceerde woorden niet voldoende kan worden beoordeeld. Voor zover 
mogelijk zullen er bij de onderzochte patiënten ook gegevens worden verzameld op 
twee momenten in de chronische fase, om te kunnen onderzoeken of de acute fase 
inderdaad de belangrijkste periode is voor het herstel van afasie, zoals de 
onderzoeksliteratuur doet vermoeden (zie hoofdstuk 2, met name paragraaf 2.2.4).  
Aan de hand van de verzamelde gegevens zal geprobeerd worden om enkele 
onderzoeksvragen te beantwoorden, waarin met name gekeken wordt naar het 
contrast tussen de acute en de chronische fase, naar de verschillende herstelperioden 
en naar de samenhang tussen de verschillende meetinstrumenten. Deze vragen zijn 
als volgt geformuleerd: 
 
1a. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is een duidelijke stoornis te 

zien in de acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte 
patiënten? 

1b. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is er spontaan herstel te zien 
binnen de acute fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de 
chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 

2a. Op welke van de gebruikte taaltests is een duidelijke stoornis te zien in de 
acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 

2b. In hoeverre is er sprake van spontaan herstel bij de onderzochte patiënten 
op de gebruikte taaltests voor taalbegrip en woordvinding, binnen de acute 
fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de chronische fase? 

3a. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten samen met de 
resultaten op subjectieve beoordelingsschalen voor de spontane taal? 

3b. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten en de 
testonderdelen met elkaar samen? 

 
Op basis van de antwoorden op deze vragen en rekening houdend met de tijd en 
energie die werd geïnvesteerd om tot de beantwoording van de vragen te komen, zal 
na afloop een evaluatie van de gebruikte methodes plaatsvinden. Tot slot zal 
bekeken worden hoe toekomstig onderzoek bij acute afatische patiënten 
vormgegeven zou kunnen worden. 
 
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen eerst enkele basisbegrippen worden 
afgebakend die in dit kader van belang zijn, zoals: afasie, CVA, de acute fase, 
spontaan herstel en spontane taal. Ook zal een overzicht worden gegeven van de 
belangrijkste symptomen van afasie in de spontane taal en van de verschillende 
manieren waarop onderzoekers afasiepatiënten tot nu toe hebben beschreven en 
geclassificeerd. Tot slot zal de indeling van de rest van dit proefschrift kort 
besproken worden. 
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1.2 Wat is afasie? 
 
Afasie is een algemene naam voor verworven taalstoornissen die kunnen optreden 
ten gevolge van een focale (op één specifieke plaats in de hersenen gelokaliseerde) 
laesie (beschadiging) van de hersenen. Deze stoornissen zijn vooral merkbaar bij het 
productieve taalgebruik (spreken en schrijven), maar ook de receptieve 
vaardigheden (lezen en taal begrijpen) zijn meestal gestoord. De relatieve ernst van 
de stoornissen in elk van deze vier taalmodaliteiten kan per patiënt verschillen. Prins 
(1987, pagina 5) definieert afasie als volgt: 
 

“(...) een specifieke stoornis in het produceren en begrijpen van zowel 
gesproken als geschreven taal, die het gevolg is van een éénzijdige, focale 
hersenlesie bij personen die een normale taalontwikkeling hebben gehad.” 

 
Een dergelijke hersenbeschadiging kan op verschillende manieren ontstaan, maar in 
verreweg de meeste gevallen (ongeveer 85%; Prins, 1987) gebeurt dit door een 
CVA. In dit onderzoek is ervoor gekozen om alleen patiënten te onderzoeken met 
afatische symptomen ten gevolge van een CVA. 
Afasie kan ook ontstaan ten gevolge van een zware verwonding aan het hoofd 
(‘schedeltrauma’), meestal ten gevolge van een (verkeers)ongeluk. Andere 
mogelijke, maar minder frequente etiologieën (oorzaken) zijn hersentumoren, 
ontstekingen, vergiftigingen en hersenoperaties. Ook degeneratieve hersen-
aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer, leiden in de meeste gevallen tot 
afatische verschijnselen. De afatische symptomen zullen in dat geval echter 
geleidelijk verschijnen in de taal van de patiënt en in de loop der tijd in ernst 
toenemen, in tegenstelling tot afasie na een CVA, waarbij de symptomen meestal 
plotseling optreden en vaak gevolgd worden door een periode van herstel. Hoewel er 
dus duidelijke verschillen te ontdekken zijn tussen het verloop van de 
taalstoornissen bij degeneratieve hersenaandoeningen enerzijds en bij focale laesies 
als gevolg van een CVA anderzijds, kan het bij een momentopname of in een korte 
periode soms moeilijk te bepalen zijn of de afatische symptomen van een CVA-
patiënt geheel het gevolg zijn van het CVA of dat een (nog onopgemerkte) 
beginnende degeneratieve hersenaandoening geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk 
is voor de taalstoornissen4. Ook is het mogelijk dat het CVA zelf, bijvoorbeeld in 
combinatie met reeds aanwezige kleine laesies, bijkomende cognitieve stoornissen 
veroorzaakt die het moeilijk maken om de afatische stoornis eenduidig in kaart te 
brengen. Met name voor de prognose en voor het onderzoeken van het 
herstelverloop van de taalstoornis kan het dan ook van belang zijn om in een zo 
vroeg mogelijk stadium te weten te komen of er (ook) sprake is van een 
degeneratieve hersenaandoening of van cognitieve stoornissen ten gevolge van het 
CVA. Daarnaast moet afasie als taalstoornis onderscheiden worden van bijvoorbeeld 
dysartrie, een articulatiestoornis. 
 

                                                           
4 Met name bij begripsproblemen, woordvindingsproblemen of betekenisfouten is dit onderscheid 
bijvoorbeeld in de acute fase vaak niet goed te maken. 
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1.3 Wat is een CVA? 
 
Een cerebrovasculair accident of CVA is een plotselinge verstoring van de 
doorbloeding van het hersenweefsel, waardoor een deel van de werking van de 
hersenen uitvalt. Er kunnen twee oorzaken zijn voor deze verstoring. 
Ten eerste kan er sprake zijn van een herseninfarct doordat de bloedvoorziening naar 
de hersenen tekortschiet (ischemie) waardoor er een tekort aan zuurstof (anoxie) en 
voedingsstoffen ontstaat in een deel van de hersenen. Dit kan worden veroorzaakt 
door embolie, het ergens in de bloedvaten blijven steken van een bloedpropje dat 
elders in het lichaam is ontstaan, of door trombose, waarbij een stolsel dat ter plaatse 
in de aderen ontstaat de bloedtoevoer kan bemoeilijken of blokkeren. 
Ten tweede kan er sprake zijn van een bloeding (hemorragie), binnen de hersenen 
(intracerebraal) of in de subarachnoïdale ruimte tussen schedel en hersenen 
(subarachnoïdaal).  
Herseninfarcten komen viermaal vaker voor dan hersenbloedingen en het merendeel 
van de herseninfarcten is het gevolg van embolie (Kappelle & De Haan, 1997). Om 
het onderscheid tussen een herseninfarct en een hersenbloeding met zekerheid te 
kunnen maken, is een CT-scan of een MRI-scan noodzakelijk (Hijdra, Koudstaal & 
Roos, 1994; Kappelle & De Haan, 1997).  
 
Een CVA kan leiden tot diverse functiestoornissen, afhankelijk van onder meer de 
oorzaak van het CVA en van de plaats en omvang van de laesie die daar het gevolg 
van is. Behalve van een afatische stoornis kan er bijvoorbeeld sprake zijn van 
motorische stoornissen, visuele perceptiestoornissen, geheugenstoornissen en 
herkenningsstoornissen. Ook is er vaak sprake van emotionele problemen en op de 
langere termijn psychische problemen door de plotselinge beperkingen waarmee de 
patiënt te maken krijgt. Als er onderzoek wordt gedaan naar de taal van 
afasiepatiënten, in welk stadium van de afasie dan ook, dient men zich er van bewust 
te zijn dat de stoornissen die kunnen optreden naast de afasie, grote invloed kunnen 
hebben op de testbaarheid en op de testresultaten van de patiënt. Ook visuele, 
auditieve of andere fysieke problemen die reeds vóór het CVA bestonden, kunnen 
hierop van invloed zijn.  
 

1.4 Wat is de acute fase? 
 
In de periode na het optreden van een CVA onderscheidt men in het algemeen twee 
fasen: de acute fase en de chronische fase (dit onderscheid wordt overigens niet 
alleen bij een CVA gemaakt, maar ook bij andere aandoeningen en ziektes). Onder 
de acute fase verstaat men de eerste periode na het CVA, waarin de patiënt meestal 
in het ziekenhuis verblijft. Gemiddeld bedraagt die periode ongeveer drie weken, 
maar dit kan sterk uiteenlopen, van een paar dagen tot een paar maanden (Deelman 
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& Van Harskamp, 1988). De chronische fase sluit hier in principe direct op aan5, al 
wordt bijvoorbeeld in (vooral taaltheoretische) onderzoeken met chronische 
afasiepatiënten vaak een ondergrens van drie maanden post onset gehanteerd. Het 
idee daarachter is dat het spontane herstel van de patiënt na de eerste drie maanden 
wel grotendeels voorbij zou zijn, waardoor de stoornis van de patiënt stabieler is en 
specifieke symptomen die voor taaltheoretisch onderzoek interessant zijn 
makkelijker in kaart kunnen worden gebracht. 
In dit proefschrift wordt van een afasiepatiënt gezegd dat hij6 in de acute fase is 
onderzocht, als deze patiënt minstens één maal in de eerste twee weken post onset is 
onderzocht. Daarnaast zal de genoemde gemiddelde duur (de eerste drie weken post 
onset) als operationele definitie van de acute fase worden gehanteerd. 
  

1.5 Wat is spontaan herstel? 
 
Spontaan herstel van afasie is een vanzelf optredende verbetering in de talige 
mogelijkheden van een afasiepatiënt. In theorie zou spontaan herstel op elk moment 
vanaf het begin van de afasie kunnen optreden, en kan er sprake zijn van volledig 
herstel in alle taalmodaliteiten (spreken, gesproken taal begrijpen, lezen en 
schrijven). In de praktijk zal spontaan herstel echter lang niet altijd volledig zijn, en 
zal de kans op herstel afnemen naarmate patiënten langer afatisch zijn (zie hoofdstuk 
2). Ook kan het voorkomen dat bepaalde aspecten van taal beter herstellen dan 
andere. Aangezien een gedeeltelijk herstel voor sommige patiënten essentieel kan 
zijn, zal in dit proefschrift onder spontaan herstel zowel volledig als gedeeltelijk 

herstel worden verstaan. 
 
Naast spontaan herstel wordt herstel ten gevolge van (taal)therapeutische interventie 
onderscheiden, die meestal wordt uitgevoerd door logopedisten, soms in het kader 
van een gestructureerd therapieprogramma. Een duidelijk effect van taaltherapie op 
het alledaagse taalgebruik van de afasiepatiënten is tot nu toe nog niet overtuigend 
aangetoond in een methodologisch verantwoord onderzoek, waarbij de patiënten 
willekeurig worden verdeeld over een behandelde groep en een controlegroep (zie 
het Cochrane Review over spraak- en taaltherapie na een CVA: Greener, Enderby & 
Whurr, 2002). De voorlopige conclusie van Prins (1987, pagina 150), “…dat het op 
grond van de huidige gegevens erg onwaarschijnlijk geacht moet worden, dat 
afasiepatiënten in het algemeen een duidelijke vooruitgang in hun functionele 
taalgebruik vertonen als gevolg van de taaltherapie zoals die momenteel door 
logopedisten meestal wordt gegeven”, lijkt dan ook nog weinig van zijn geldigheid 
te hebben verloren. Ferro, Mariano & Madureira (1999, pagina 11) formuleren het 
als volgt: “The evidence that speech therapy is efficacious, effective or cost effective 
is rather limited”, en Greener et al. (2002, reviewers’ conclusion, paginanummering 

                                                           
5 Er wordt soms ook een tussenfase onderscheiden, de revalidatie fase, waarin de patiënt onder enige 
begeleiding revalideert. Aangezien het sterk afhankelijk is van de behoefte van de patiënt óf en hoe lang 
de patiënt bij de revalidatie wordt begeleid, wordt dit onderscheid hier niet gebruikt. 
6 Omwille van de leesbaarheid wordt in dit proefschrift meestal hij en hem gebruikt om te verwijzen naar 
patiënten, artsen e.d. in het algemeen, en niet hij (of zij) en hem (of haar) of vergelijkbare constructies. 
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ontbreekt) komen tot de conclusie “(…) that speech and language therapy treatment 
for people with aphasia after stroke has not been shown to be clearly effective or 
clearly ineffective within a RCT” (Randomised Controlled Trial, ČN). 
 

1.6 Wat is spontane taal? 
 
Onder de ruimere betekenis van spontane taal zou alles kunnen vallen wat iemand 
in het dagelijks leven uit eigen beweging aan talige uitingen produceert. In dit 
proefschrift wordt de term spontane taal daarnaast specifiek gebruikt om de 
gesproken7 uitingen aan te duiden die verzameld zijn door een onderzoeker in een 
interviewsituatie met een proefpersoon. Er zijn andere manieren denkbaar die 
‘spontanere’ taal opleveren of die nog meer informatie over het alledaagse 
taalgebruik van de patiënt opleveren dan een onderzoeker/patiënt-interview (zie 
bijvoorbeeld Oelschlaeger & Thorne, 1999), maar die zijn helaas niet geschikt voor 
gebruik in de acute fase. 
Er bestaan duidelijke verschillen tussen spontane taal enerzijds en semi-spontane 

taal en gebonden taal anderzijds.  
Semi-spontane taal is te definiëren als taal die inhoudelijk aan beperkingen 
onderhevig is door het gebruik van bepaalde stimuli (bijvoorbeeld plaatjes, filmpjes, 
omschreven situaties, rollenspel, e.d.) om de taal uit te lokken en enigszins 
inhoudelijk controleerbaar te maken. Alhoewel een proefpersoon in principe nog 
alle mogelijke uitingen kan produceren, is er hierbij in hoge mate sprake van sturing 
op het inhoudelijke en indirect ook op het vormelijke vlak. 
Gebonden taal is te omschrijven als taal die zowel inhoudelijk als vormelijk in hoge 
mate bepaald wordt door een stimulus en waarbij van tevoren bekend is wat het 
gewenste antwoord bij die stimulus is. Voorbeelden hiervan zijn de antwoorden op 
taaltests waarbij de patiënt gevraagd wordt plaatjes te benoemen of woorden of 
zinnen te herhalen.  
 

1.7 Welke afatische symptomen komen er in de spontane 

taal voor? 
 
Net als bij patiënten met chronische afasie kunnen er in de spontane taal van acute 
afasiepatiënten diverse afatische symptomen voorkomen. In deze paragraaf zullen 
enkele algemene symptomen worden behandeld, gevolgd door een bespreking van 
een aantal symptomen op de verschillende linguïstische niveaus (fonologie, 
lexicon/semantiek, (morfo)syntaxis en pragmatiek). 
 
In het algemeen kan de spontane taal van afatici zich op een aantal manieren 
onderscheiden van ‘normale’ spontane taal. Soms is er sprake van een opvallend 

                                                           
7 Binnen de term spontane taal wordt soms ook ‘spontaan schrijven’ gerekend, in dit proefschrift echter 
niet. 
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laag spreektempo, en heeft een patiënt moeite met vloeiend spreken. Andere 
patiënten spreken juist opvallend snel, maar maken veel fouten8 op klankniveau, in 
de woordkeuze of in de grammaticale structuur van hun uitingen.  
Bij ernstige afasie kan de mondelinge taalproductie zo beperkt zijn, dat een patiënt 
slechts een enkel woord of een enkele frase kan herhalen. Men spreekt dan van 
taalautomatismen (bijvoorbeeld: andere kant gedaan…andere kant gedaan) of van 
‘recurring utterances’ als er klankencombinaties worden geproduceerd die geen 
bestaande woorden vormen (bijvoorbeeld: tantantan). Worden sommige woorden of 
frasen opvallend veel gebruikt, maar vormen ze niet de enige taalproductie, dan 
wordt dit meestal aangeduid met de term stereotypie (bijvoorbeeld: zal ik maar 

zeggen). Als de uitingen van een onderzoeker of andere gesprekspartner worden 
herhaald, is er sprake van echolalie. In zeer ernstige gevallen kan het voorkomen dat 
een patiënt helemaal niet meer kan spreken (mutisme). 
 
Op fonologisch niveau, tijdens de voorbereiding van de spraakklanken, kan er op 
verschillende momenten iets misgaan. Dit kan leiden tot een aantal fonologische 
symptomen van afasie.  
Bij het herhalen van één of meerdere fonemen in een woord, spreekt men van 
fonologische perseveratie (bijvoorbeeld: re-re-rechterhand). Als er sprake lijkt te 
zijn van een (poging tot) zelfverbetering van een klank of van het hele woord 
(bijvoorbeeld: la-links of bak…bik…boek) noemt men dit ‘conduite d’approche’. Als 
het doelwoord niet gerealiseerd wordt, is er sprake van een ‘valse start’ 
(bijvoorbeeld: re-…ra-…nee).  
Als er in een woord op klankniveau fouten zijn geslopen, spreekt men van een 
fonologische parafasie9. Binnen de fonologische parafasieën kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen omwisseling (bijvoorbeeld: dakzoek in plaats van zakdoek), 
insertie (zankdroek), omissie (zadoe) of substitutie (pakdoek, zaktoek, zakdoet) van 
klanken. Zodra er meerdere van dergelijke fouten in een woord optreden, wordt het 
moeilijker voor de toehoorder om te raden wat de patiënt bedoelt. Wanneer dat niet 
meer mogelijk is, spreekt men van een neologisme (bijvoorbeeld: jambroehoe). De 
grens tussen fonologische parafasieën en neologismen is overigens niet objectief te 
trekken. Naarmate de toehoorder de patiënt beter kent, zullen meer neologistische 
uitingen toch begrepen worden.10 Als de patiënt zoveel fonologische parafasieën en 
neologismen produceert dat hij volstrekt niet meer te begrijpen is, dan is er sprake 
van fonologisch jargon. 
 
Ook op lexicaal en semantisch niveau zijn er diverse symptomen te onderscheiden, 
die gerelateerd zijn aan woordvindingsproblemen waar de patiënt zich al dan niet 
van bewust is. Zo kan een patiënt expliciet zoeken naar woorden, waardoor er veel 

                                                           
8 Deze fouten kunnen overigens ook voorkomen bij mensen die geen afasie hebben, maar zijn dan meestal 
minder frequent. 
9 Sommige onderzoekers spreken van een fonematische of literale parafasie. 
10 Er bestaat een ‘vuistregel’ waarbij men nog van een fonologische parafasie spreekt als een woord voor 
minstens de helft als een intacte eenheid wordt gerealiseerd, maar voor de spontane taal is die regel 
onbruikbaar: als men namelijk al weet wat het doelwoord is, zou het raar zijn om nog te spreken van een 
neologisme; als het doelwoord onbekend is, kan men niet aangeven of een woord voor de helft als intacte 
eenheid is gerealiseerd. 
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pauzes en fillers zoals eh in de spontane taal voorkomen. Ook kan er sprake zijn van 
een min of meer bewuste beperkte variatie in woordkeuze, waardoor het expliciet 
zoeken naar woorden zoveel mogelijk wordt vermeden. Als concrete 
inhoudswoorden (zoals zelfstandig naamwoorden en werkwoorden) zoveel mogelijk 
worden vermeden en vervangen door algemene, minder betekenisvolle woorden 
(‘lege’ woorden, zoals ding, alles, doen) spreekt men van ‘empty speech’. Als een 
inhoudswoord wordt vervangen door een ander inhoudswoord, is er sprake van een 
semantische parafasie. Hierbij kan het vervangende woord qua betekenis gerelateerd 
worden aan het doelwoord (bijvoorbeeld stoel in plaats van tafel of kat in plaats van 
hond). Wanneer dit niet goed mogelijk is, wordt er gesproken van ongerelateerde 
parafasieën. Als de vervangende woorden niet-bestaande woorden zijn, spreekt men 
ook wel van semantische neologismen (bijvoorbeeld verschilrekeningsapotheose). Is 
een patiënt door de vele semantische en ongerelateerde parafasieën en semantische 
neologismen niet meer te begrijpen, dan noemt men dit ook wel semantisch jargon. 
In spontane taal zijn semantische parafasieën vaak moeilijk te onderscheiden, omdat 
meestal niet bekend is wat de patiënt precies wil zeggen en de betekenis niet ver 
afwijkt van het doelwoord. Ongerelateerde parafasieën en semantische neologismen 
zijn makkelijker te detecteren in de spontane taal. Vaak is de patiënt zich er niet van 
bewust dat hij ze produceert. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het produceren van 
‘lexicale perseveraties’, waarbij een woord binnen een uiting meerdere keren wordt 
herhaald zonder dat het nog in de context past (bijvoorbeeld: “ik ben toen alleen ja 
alleen was ik helemaal altijd hè?…toen werd ineens eh werd het alleen alleen…”). 
 
Op morfosyntactisch niveau, het niveau waarop de grammaticale vorm en structuur 
centraal staan, zijn in de spontane taal ruwweg twee symptomen te onderscheiden, te 
weten: agrammatisme en paragrammatisme.  
Bij agrammatisme gebruikt de patiënt (al dan niet bewust) korte zinnen die voor het 
merendeel bestaan uit inhoudswoorden (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden 
en adjectieven). Door het weglaten van bepaalde functiewoorden en de eenvoudige 
syntactische structuur, noemt men dit ook wel ‘telegramstijl’ (bijvoorbeeld: 
…spreken eh…langzaam…niet zo goed…). Agrammatische patiënten spreken in de 
meeste gevallen duidelijk langzamer dan normaal. 
Paragrammatisme kenmerkt zich door een onduidelijke uitingsstructuur. Zo kan het 
voorkomen dat uitingen niet worden afgemaakt, dat halverwege een uiting de 
structuur van de uiting wordt gewijzigd of dat twee of meer verschillende uitingen in 
elkaar overvloeien (bijvoorbeeld: dat is wel eens een keer ‘t probleem heb ik dat ik ‘t 

over een onderwerp dat ik iemand iets wil mededelen welk bijvoorbeeld, en dan wil 

het wel eens wel gaan, dat de tegenover mij bevindt, of wel begrijpt, of ik begrijp 

niet al van wat zij zeggen…). Paragrammatisme komt vaak voor in combinatie met 
een hoog spreektempo. 
 
In de meeste afasieliteratuur waarin pragmatische aspecten11 van afasie worden 
besproken, wordt verondersteld dat de pragmatische functies in de communicatie in 
het algemeen beter bewaard blijven dan de andere linguïstische functies (Goos, 

                                                           
11 Aspecten die te maken hebben met de manier waarop taal gebruikt wordt in het dagelijks leven en 
waarbij de context een belangrijke rol speelt. 
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1996). De pragmatische problemen waar een afasiepatiënt mee te maken kan krijgen 
bij het voeren van een gesprek, zijn duidelijk gerelateerd aan de linguïstische 
problemen, zeker in de acute fase. Het lijkt bovendien weinig zin te hebben om in de 
acute fase uitgebreid naar deze pragmatische ‘symptomen’ te kijken, aangezien de 
patiënt in het ziekenhuis niet in een vertrouwde omgeving is en weinig met zijn 
gebruikelijke gesprekspartners zal communiceren. Toch zijn er wel pogingen gedaan 
om de pragmatische problemen bij afasiepatiënten in de acute fase te beschrijven, 
zoals in Holland, Miller, Reinmuth, Bartlett, Fromm, Pashek, Stein & Swindell 
(1985). In dat onderzoek werd de spontane taal van één patiënt bijna dagelijks 
onderzocht, onder andere op het voorkomen van facilitators (gespreksstrategieën die 
de conversatie op gang kunnen houden, zoals ‘vragen stellen’, ‘verbeteren’ en 
‘herformuleren’), tanglers (elementen die de conversatie verstoren, zoals alle 
mogelijke afatische fouten) en metaconversationele kenmerken (bijvoorbeeld 
zuchten en lachen). Tijdens de acute fase kwamen al deze pragmatische kenmerken 
binnen de eerste twee weken weer op een normaal niveau. Aangezien het hier 
slechts om één patiënt ging, die bovendien volgens de auteurs geen ‘typische’ 
(globale) afasiepatiënt was, is er op basis van het onderzoek van Holland en 
collega’s geen algemeen beeld van de pragmatische ‘symptomen’ van afasie te 
geven. Bovendien kan men zich afvragen in hoeverre de categorie tanglers, 
waaronder alle mogelijke afatische fouten werden gerekend, als pragmatisch moet 
worden beschouwd, terwijl het in feite gaat om een lijst van problemen op de andere 
linguïstische niveaus. Gezien de geringe aanwijzingen voor puur pragmatische 
symptomen van afasie in de acute fase, is er dan ook voor gekozen om deze 
symptomen buiten het interessegebied van dit proefschrift te laten vallen. In de 
chronische fase kan het overigens wel zinvol zijn om de pragmatische problemen 
van de patiënt te inventariseren, zodat er adviezen kunnen worden gegeven om de 
communicatie tussen de patiënt en zijn gesprekspartners soepeler te laten verlopen. 
Dit heeft echter niet direct te maken met het spontane herstel van afasie, maar met 
een aanpassing aan de communicatieve problemen die worden veroorzaakt door de 
resterende afatische symptomen. 
 
Naast de hierboven genoemde afatische symptomen, die direct in de spontane 
taalproductie zichtbaar worden, kunnen ook begripsproblemen van invloed zijn op 
de spontane taal. Hoewel begripsproblemen in de spontane taal moeilijk objectief 
zijn vast te stellen, dient wel rekening te worden gehouden met de invloed van een 
eventueel verslechterd taalbegrip. Als een patiënt in een spontane-taalinterview een 
vraag van de onderzoeker niet goed begrepen heeft, is de kans groot dat het 
antwoord van de patiënt niet geheel aansluit bij de gestelde vraag. Hierdoor zou de 
indruk kunnen ontstaan dat de patiënt semantische problemen in de spontane 
taalproductie heeft, terwijl daar in feite misschien helemaal geen sprake van is. 
 

1.8 Hoe wordt de afasie beschreven? 
 
De hierboven besproken symptomen kunnen in principe afzonderlijk bij een patiënt 
optreden, maar in de praktijk is gebleken dat bepaalde symptomen vaak samen 
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voorkomen, terwijl andere symptomen zelden of nooit in combinatie worden 
gevonden. Het lag dan ook voor de hand dat afasieonderzoekers op zoek zijn gegaan 
naar afatische syndromen, typische combinaties van afatische symptomen. Dit leidde 
uiteindelijk12 tot de beschrijving van een aantal ‘klassieke’ afasietypen (zie 
Goodglass & Kaplan, 1972; Geschwind, 1974; Goodglass & Kaplan, 1983a; Graetz 
et al., 1992; Goodglass, Kaplan & Barresi, 2001). Deze klassieke afasietypen zijn 
(en worden) veelvuldig gebruikt in groepsonderzoeken met afatische patiënten. Zo 
worden bijvoorbeeld in Nederland veel afasiepatiënten onderzocht met de AAT 
(Graetz et al., 1992), een gestandaardiseerde afasietest die de patiënt indeelt volgens 
de klassieke typologie. 
De bekendste afasietypen zullen hieronder kort worden besproken (op basis van een 
overzicht van deze afasietypen in Prins & Bastiaanse (1997)): 
 
Een afasie van Broca wordt gekenmerkt door moeizame articulatie, een licht 
gereduceerd vocabulaire en agrammatisme. Het auditieve taalbegrip is daarbij 
relatief gespaard gebleven en ook het benoemen van objecten levert meestal weinig 
problemen op. Ernstige Broca-patiënten kunnen echter zo sterk in hun communicatie 
beperkt zijn, dat ze hooguit nog enkele losse woorden kunnen gebruiken. 
 
Een afasie van Wernicke biedt min of meer het tegenovergestelde beeld. Bij dit type 
is de taalproductie over het algemeen vloeiend en goed gearticuleerd, maar treden er 
vaak fonologische en semantische parafasieën en neologismen op. Ook is het 
auditieve taalbegrip meestal gestoord. In ernstige gevallen is de patiënt niet meer te 
begrijpen en heeft hij geen foutenbesef, in minder ernstige gevallen treden er slechts 
af en toe parafasieën op en blijven de begripsproblemen beperkt tot infrequente 
woorden en complexe zinnen. Op het syntactische vlak kan paragrammatisme 
voorkomen. Op formele taaltests hebben Wernicke-patiënten vaak moeite met 
benoemen en met het herhalen van woorden en zinnen. 
 
Bij amnestische afasie, ook wel anomie genoemd, staan de woordvindings-
problemen centraal, zowel in de spontane taal als op bijvoorbeeld benoemtaken. De 
taalproductie is voor het overige vaak vloeiend en grammaticaal correct en het 
taalbegrip is eveneens relatief intact. In ernstige gevallen kunnen de woordvindings-
problemen leiden tot empty speech. In lichtere gevallen komen de problemen alleen 
naar voren bij het benoemen van infrequente woorden. 
  
Globale afasie kenmerkt zich door een zeer beperkte taalproductie, met een slechte 
articulatie en prosodie. Vaak persevereert de patiënt, of is er sprake van echolalie, en 
in sommige gevallen bestaat de spontane taal geheel uit taalautomatismen of 
recurring utterances. Het taalbegrip is ernstig gestoord, evenals het benoemen. In 
bepaalde gevallen kan een globale afasiepatiënt nog wel redelijk woorden nazeggen. 
  
Conductieafasie, ook wel geleidingsafasie genoemd, kenmerkt zich door een 
opvallende stoornis in het nazeggen. De spontane taalproductie is vloeiend en 

                                                           
12 Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de afasiologie, zie Prins (1990a, 1990b) en 
Prins & Bastiaanse (1997). 
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grammaticaal correct, maar wordt veelal gekenmerkt door fonologische parafasieën. 
Aangezien het auditieve taalbegrip relatief gespaard is gebleven, is de patiënt zich 
meestal van zijn fouten bewust, wat kan leiden tot al dan niet geslaagde pogingen 
om zichzelf te verbeteren (conduite d’approche, valse starts). 
 
Bij de zeldzame transcorticale afasieën is het nazeggen opvallend gespaard 
gebleven (i.t.t. bij conductieafasie). Opvallend is ook een gebrek aan initiatief bij het 
spreken. Transcorticaal motorische afasie lijkt voor het overige sterk op een afasie 
van Broca en transcorticaal sensorische afasie op een ernstige afasie van Wernicke. 
 
Een groot probleem met de klassieke afasietypologie is dat de definities en 
classificatiecriteria van de verschillende afasietypen veel ruimte laten voor eigen 
interpretatie, waardoor onderzoeken waarin de klassieke afasietypen worden 
gebruikt in feite niet goed met elkaar te vergelijken zijn. Een duidelijke aanwijzing 
hiervoor is de totaal verschillende frequentie van de afasietypen in een selectie van 
groepsstudies (zie tabel 1.1; Prins, persoonlijke communicatie). Hierin is 
bijvoorbeeld duidelijk te zien dat bepaalde typen (zoals amnestische afasie) volgens 
het ene onderzoek zeldzaam zijn, maar volgens het andere onderzoek bij meer dan 
de helft van de afasiepatiënten voorkomen. Dergelijke discrepanties zouden 
eenvoudigweg niet kunnen en mogen voorkomen als de verschillende onderzoeken 
precies dezelfde definities en classificatiecriteria van de klassieke afasietypen 
zouden gebruiken. 
Ook lopen de meningen sterk uiteen over de vraag welk percentage van de 
afasiepatiënten ingedeeld kan worden volgens de klassieke afasietypen. Uit een 
onderzoek van Prins & Van de Sandt (1977), dat als doel had om na te gaan hoe 
frequent de verschillende klassieke afasietypen nu in werkelijkheid voorkwamen, 
bleek dat slechts zo’n 20% van alle patiënten als een ‘zuiver’ klassiek afasietype kon 
worden bestempeld. Prins (1987) schat dan ook dat zo’n 75% van alle 
afasiepatiënten een gemengde afasie heeft en strikt gesproken niet volgens de 
klassieke afasietypen kan worden ingedeeld. 
 
Door de verschillende definities die gehanteerd werden en de grote twijfels aan het 
nut van de klassieke indeling voor de beschrijving van de individuele patiënt, is de 
klassieke afasietypologie in de loop der jaren minder centraal komen te staan in het 
afasieonderzoek. Voor groepsonderzoeken in de chronische fase en voor bepaalde 
aspecten van het theoretisch onderzoek worden de classificatiecriteria nog 
regelmatig gebruikt, maar voor het klinische onderzoek en met name onderzoek in 
de acute fase zijn de klassieke afasietypen duidelijk minder geschikt (zie ook 
hoofdstuk 2). 
 
Een andere manier om de taalstoornis van afatische patiënten te beschrijven is 
volgens een modulair taalverwerkingsmodel, zoals het cognitieve neuro-
psychologische model van Ellis & Young (1988).  
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Waar men bij de klassieke afasietypologie probeert om de overeenkomsten tussen 
patiënten te benadrukken om verschillen tussen groepen te kunnen onderzoeken, 
gebruikt men bij het cognitieve neuropsychologische model juist de verschillen 
tussen patiënten om inzicht te krijgen in het (normale) taalverwerkingsproces. 
Hiervoor zijn gedetailleerde gevalsbeschrijvingen (case studies) nodig. 
Andersom kan het model ook gebruikt worden om de onderliggende stoornis van 
individuele afasiepatiënten te analyseren, bijvoorbeeld aan de hand van 
diagnostische tests die daarvoor zijn ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de PALPA 
(Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia; Kay, Lesser & 
Coltheart, 1992; Nederlandse versie: Bastiaanse, Bosje & Visch-Brink, 1995).  
 
Wat de klassieke afasietypologie en het cognitief neuropsychologische model met 
elkaar gemeen hebben is dat een volledige classificatie of een gedetailleerde 
beschrijving van een patiënt veel tijd kost en dus moeilijk te realiseren is bij alle 
patiënten in de acute fase. Bij de meeste patiënten zal een dergelijke classificatie of 
beschrijving dus pas in een later stadium plaats kunnen vinden. Daar komt nog bij 
dat een classificatie eigenlijk pas zinvol is als het klinische beeld van de afasie 
stabiel is, en dat is in de acute fase meestal niet het geval. Voor zover het in de acute 
fase wenselijk is om groepen patiënten te onderscheiden, zal dit dan ook hooguit 
kunnen gebeuren op basis van algemene kenmerken, zoals bijvoorbeeld 
vloeiendheid van de spraak (vloeiende afasie versus niet-vloeiende afasie) of ernst 
van de afasie (globale afasie) en op basis van de aanwezige symptomen. Overigens 
kunnen de klassieke afasietypen in de acute fase wel dienen als referentiekader, ter 
verduidelijking van het klinische beeld bij een gevalsbeschrijving. 
 

1.9 Indeling van dit proefschrift 
 
Na deze algemene introductie van enkele basisbegrippen binnen de afasiologie is 
een vooruitblik op de inhoud van de overige hoofdstukken van dit proefschrift aan 
de orde.  
In hoofdstuk 2 wordt onderzoeksliteratuur besproken waarin aandacht werd besteed 
aan spontaan herstel van afasie vanaf het begin van de acute fase. 
In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op het tot nu toe verrichte onderzoek naar de 
spontane taal van afatische patiënten. Hierbij zal bekeken worden welke methoden 
van spontane-taalanalyse geschikt zijn voor onderzoek in de acute fase.  
In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksvragen geoperationaliseerd op basis van de 
verkregen inzichten uit de literatuur en van de mogelijkheden om afatische CVA-
patiënten in de acute fase te onderzoeken. 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Eerst worden de 
resultaten gepresenteerd in de vorm van 11 gevalsbeschrijvingen van afatische 
CVA-patiënten die twee keer in de acute fase konden worden onderzocht. 
Vervolgens worden de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van de scores van 
alle onderzochte patiënten op de spontane-taalmaten, de beoordelingsschalen en de 
taaltests. 
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In hoofdstuk 6 wordt besproken welke conclusies er kunnen worden getrokken uit 
de beantwoording van de onderzoeksvragen en welke consequenties hieraan moeten 
worden verbonden ten behoeve van toekomstig onderzoek bij afasiepatiënten in de 
acute fase. 
 



 
 



Hoofdstuk 2. Spontaan herstel van afasie vanaf 

het begin van de acute fase 
 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zal de onderzoeksliteratuur bekeken worden die betrekking heeft op 
het spontane herstelverloop bij afasie vanaf het begin van de acute fase. 
Achtereenvolgens komen aan bod: temporele, kwantitatieve en kwalitatieve aspecten 
van het herstelverloop, prognostische factoren voor herstel van afasie en 
neurologische mechanismen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor spontaan 
herstel. Na een bespreking van een aantal verschillen in opzet en enkele 
tekortkomingen van de onderzoeken op deze gebieden, zal tot slot worden bekeken 
welke conclusies er tot nu toe kunnen worden getrokken over het spontane herstel 
van afasie vanaf het begin van de acute fase en op welke punten er meer kennis 
noodzakelijk is. 
 

2.2 Temporele aspecten van spontaan herstel 
 
In de literatuur over spontaan herstel van afasie wordt veel aandacht besteed aan de 
temporele aspecten van het herstelverloop, met name in het eerste jaar post onset. Zo 
doen verschillende onderzoeken uitspraken over de periode waarin de 
afasiepatiënten het meest herstellen en over eventuele limieten aan het herstel. Ook 
zijn er aanwijzingen voor het bestaan van verschillende herstelpatronen. Deze 
temporele aspecten van spontaan herstel worden hieronder achtereenvolgens 
besproken. 
 
 
2.2.1 Wanneer vindt het meeste herstel plaats? 
 
Voor het voornaamste herstel van afasie lijkt de eerste periode na het begin van de 
afasie van groot belang te zijn. Deze eerste periode wordt in de literatuur steeds 
scherper afgebakend.  
Zo meldden Kertesz & McCabe (1977) dat er in eerdere literatuur een zekere 
consensus bestond over de periode waarin er spontaan herstel optrad. Spontaan 
herstel zou in de eerste 6 maanden post onset kunnen plaatsvinden, maar vooral in 
de eerste 2 à 3 maanden. Zelf vonden de auteurs eveneens dat het meeste herstel 
plaatsvond in het interval tussen de acute fase (0-6 weken in hun definitie) en 3 
maanden, maar ook dat er in latere intervallen (3-6 maanden en 6-12 maanden) enig 
herstel kon plaatsvinden.  
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Mazzoni, Vista, Pardossi, Avila, Bianchi & Moretti (1992) bekeken het herstel op de 
afzonderlijke taalmodaliteiten en vonden dat de expressie geleidelijk vooruitging 
tijdens de eerste 6 maanden. Het herstel van het auditieve taalbegrip was beter dan 
het herstel van de expressie, maar vond alleen plaats tijdens de eerste 3 à 4 maanden 
(voor begrip van geschreven taal was dit nog korter: alleen de eerste maand). De 
uiteindelijke herstelperiode hing ook af van de ernst van de afasie, het type afasie 
(met name de aanwezigheid van orale apraxie bij niet-vloeiende afasiepatiënten) en 
de omvang van de laesie.  
Volgens Ferro et al. (1999) zijn bijna alle longitudinale onderzoeken het erover eens 
dat het meeste herstel plaatsvindt in de eerste 1 à 3 maanden. Ook zeer recente 
onderzoeken beamen dit, bijvoorbeeld Laska et al. (2001). 
Het onderzoek van Pashek & Holland (1988), waarbij de evolutie van afasie centraal 
stond, bakent de ‘ideale’ herstelperiode echter sterker af: de meeste veranderingen in 
hun onderzoek bleken plaats te vinden in de eerste 2 weken van het herstel. Daarna 
zou er overigens nog wel sprake kunnen zijn van een geleidelijk herstel, maar 
zouden plotselinge veranderingen veel zeldzamer zijn. Dit resultaat wordt bevestigd 
en verder aangevuld door de Copenhagen Stroke Study (Pedersen, Jörgensen, 
Nakayama, Raaschou & Olsen, 1995), waarin een stationaire taalfunctie werd 
bereikt binnen 2, 6 of 10 weken bij respectievelijk lichte, matig-ernstige en ernstige 
afasie.  
 
 
2.2.2 Is er een tijdslimiet aan het herstel van afasie? 
 
Ondanks de redelijke overeenstemming over de periode waarin het meeste herstel 
plaatsvindt, lopen de meningen over een eventuele tijdslimiet aan het herstel van 
afasie zeer uiteen. Dit wekt geen verbazing als men bedenkt dat ‘herstel’ in de 
verschillende onderzoeken op de meest uiteenlopende manieren werd gedefinieerd 
en onderzocht13. 
Volgens Kertesz & McCabe (1977) is ook na de acute fase nog spontaan herstel 
mogelijk, in ieder geval in het eerste jaar. Mazzoni et al. (1992) vonden een 
doorlopende significante vooruitgang op taalexpressie bij vloeiende patiënten in de 
eerste 6 maanden (de onderzochte periode), maar dit beperkte zich tot de eerste 3 à 4 
maanden voor niet-vloeiende patiënten. Herstel wat betreft het begrip van gesproken 
taal beperkte zich ook tot de eerste 3 à 4 maanden. Naast het type afasie en de 
bekeken modaliteit kan ook de ernst van de afasie van belang zijn voor het bepalen 
van een mogelijke limiet aan herstel: bij globale afasiepatiënten vond eventueel 
herstel bijna uitsluitend in de eerste 3 maanden plaats (Ferro, 1992). Slechts twee 
patiënten in een groep van 54 globale afatici evolueerden nog ná deze 3 maanden 
naar een minder ernstig afasietype. 
Een voorzichtige eerste conclusie is dus dat er op 3 à 4 maanden post onset een 
grens lijkt te zijn aan het herstel van taalbegrip voor alle patiënten en aan het herstel 

                                                           
13 Om een aantal mogelijke verschillen in definitie te noemen: spontaan herstel en/of herstel tijdens 
therapie, volledig herstel of gedeeltelijk herstel, herstel per individu of per groep. Daarnaast verschilden 
de onderzoeken onder andere nog wat betreft het aantal patiënten, de gekozen meetmomenten en de 
instrumenten waarmee herstel werd gemeten.  
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van taalexpressie voor bepaalde groepen patiënten (met globale en niet-vloeiende 
afasie). Voor patiënten met een vloeiende afasie lijkt het herstel ten minste tot 6 
maanden door te lopen. 
In een uitgebreid overzicht van de literatuur over herstel na afasie, stelt Sarno (1991) 
de grens echter veel scherper. Volgens Sarno treedt alleen een volledig herstel op 
binnen de eerste uren tot dagen na het begin van de afasie. Volledig herstel bij een 
afasie die al enkele weken of maanden aanwezig is, zou een uitzondering zijn. 
De meeste meldingen van laat herstel lijken dit te bevestigen; er worden patiënten 
besproken waarbij de taalfuncties nog slechts een gedeeltelijke vooruitgang lijken 
door te maken. 
In Hanson, Metter & Riege (1989) werd bijvoorbeeld gevonden dat afasiepatiënten 
(die therapie kregen) tot 2 jaar post onset nog enige vooruitgang vertoonden op de 
PICA (Porch Index of Communicative Ability; Porch, 1971). Na die 2 jaar gingen 
de patiënten overigens vaak weer achteruit op dezelfde test, wat waarschijnlijk 
samenhing met een fysieke, cognitieve of motivationele achteruitgang bij de 
patiënten. 
Bruce, Howard & Gatehouse (2000) beschrijven het opmerkelijke geval van een 
afasiepatiënt die op 11 maanden post onset een plotselinge verbetering van 
taalfuncties doormaakte tijdens het herstel van een hartverlamming. Deze 
verbetering was echter slechts gedeeltelijk en tijdelijk: na een maand trad weer een 
duidelijke verslechtering op. Waarom deze plotselinge verbetering optrad, was 
echter onduidelijk. 
Het onderzoek van Laska et al. (2001) lijkt de uitspraken in Sarno (1991) echter te 
weerspreken door melding te maken van zes respectievelijk vier patiënten (op een 
totaal van 119) die tussen 3 en 6 maanden respectievelijk tussen 6 en 18 maanden 
volledig herstelden, gemeten met de ANELT (Blomert, Kean, Koster & Schokker, 
1994). Hoewel er in de eerste 3 maanden veel meer patiënten volledig herstelden (18 
in totaal), lijkt er hier geen sprake meer te zijn van enkele uitzonderingen. Een 
verklaring voor het verschil tussen het algemene beeld dat in Sarno (1991) uit de 
literatuur naar voren komt enerzijds en de resultaten van Laska et al. (2001) 
anderzijds, zou kunnen zijn dat het herstel op verschillende manieren is gemeten en 
dat ‘volledig herstel’ in de verschillende bronnen dus moeilijk te vergelijken is.  
Van een duidelijke consensus over limieten aan het herstel is vooralsnog dus geen 
sprake.  
 
 
2.2.3 Zijn er verschillende herstelpatronen? 
 
Het verschil tussen volledig en gedeeltelijk herstel zou op zich een goede verklaring 
kunnen zijn voor het feit dat er zulke uiteenlopende meldingen worden gedaan over 
de duur van het herstel. Ook vergelijkbare verklaringen die verband houden met de 
gemaakte keuzes en de gebruikte definities in de diverse onderzoeken zijn goed 
voorstelbaar.  
Er is echter nog een andere mogelijkheid, namelijk dat er in feite twee verschillende 
herstelpatronen zijn. De ogenschijnlijk tegenstrijdige uitkomsten van de 
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onderzoeken zouden dan betrekking kunnen hebben op verschillende processen en 
elkaar dus eerder aanvullen dan tegenspreken.  
Pashek & Holland (1988) beschreven in een sample van 43 acute afasiepatiënten 
(eerste onderzoek binnen vijf dagen post onset) deze twee herstelpatronen: een 
vroege en snelle verandering enerzijds en een geleidelijke verandering anderzijds. 
De onderzoekers konden echter nog geen factoren aanwijzen die verantwoordelijk 
zouden zijn voor hoe het patroon er bij een bepaalde patiënt uitzag. De herstel-
patronen leken in ieder geval niet samen te hangen met afasietype, leeftijd of 
etiologische factoren. 
Naast de klinische aanwijzingen voor het onderscheiden van twee herstelpatronen, 
bleek er ook een mogelijke neurologische basis te bestaan voor dit onderscheid. 
Twee verschillende neurologische mechanismen zouden verantwoordelijk kunnen 
zijn voor het herstel (Cappa, 1998; Cappa, Perani, Grassi, Bressi, Alberoni, 
Franchesi, Bettinardi, Todde & Fazio, 1997). In de acute fase zou het herstel vooral 
te maken hebben met de afname van diaschise (de onderdrukking van bepaalde 
functies in delen van de hersenen die niet permanent beschadigd zijn, maar die wel 
verbonden zijn met beschadigde gebieden). Later herstel zou mogelijk te danken zijn 
aan de overname van functies door andere gebieden in dezelfde of in de andere 
hersenhelft. In paragraaf 2.5 zal dit nader worden toegelicht. Overigens sluit Cappa 
niet uit dat de verschillende herstelmechanismen opeenvolgend werkzaam zijn bij 
een patiënt. Er kan dus sprake zijn van verschillende herstelpatronen bij 
verschillende patiënten, maar ook van verschillende fasen in het herstel van de 
individuele patiënt, als het herstel niet al volledig in de acute fase heeft 
plaatsgevonden. 
 
 
2.2.4 Overzicht 
 
Op basis van de verschillende bronnen in de literatuur zou men dus verwachten dat 
het belangrijkste herstel in de eerste 2 weken post onset (de acute fase) plaatsvindt. 
Na de eerste 3 maanden lijken de kansen op volledig herstel minimaal. Voor zover 
er dan nog herstel plaatsvindt, zal dit geleidelijk verlopen en hooguit kunnen leiden 
tot een gedeeltelijk herstel, al zijn er aanwijzingen voor uitzonderingen op deze 
regel. Mogelijk is er sprake van twee aparte herstelpatronen: een vroeg en snel 
herstel tegenover een geleidelijk en langzaam herstel. Deze herstelpatronen zouden 
verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillen tussen patiënten wat betreft het 
herstelverloop, maar ook voor verschillende fasen binnen het herstelverloop van de 
individuele patiënt. Aan deze twee herstelpatronen of herstelfasen zouden 
verschillende neurologische mechanismen ten grondslag kunnen liggen. 
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2.3 Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van spontaan 

herstel 
 
Bij het onderzoek naar spontaan herstel speelt niet alleen het tijdsverloop een rol. De 
vraag is ook hoe groot het herstel is en wat er precies herstelt. Een bespreking van 
deze kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van spontaan herstel zal hieronder 
volgen. Om te beginnen zal gekeken worden naar de percentages afasiepatiënten die 
(al dan niet volledig) herstellen binnen de groep van CVA-patiënten. Hierbij worden 
de onderzoeken die het herstel bekijken in termen van een ‘evolutie’ naar 
verschillende afasietypen apart besproken. Vervolgens wordt gekeken naar de 
omvang van het herstel bij individuele patiënten. Tot slot zal worden besproken wat 
er precies herstelt in de acute fase (welke taalmodaliteiten en welke linguïstische 
niveaus). 
 
 
2.3.1 Hoeveel patiënten herstellen er? 
 
Een vijftal grootschalige onderzoeken levert de meeste gegevens op over het aantal 
patiënten dat herstelt. De gegevens uit deze onderzoeken zijn door het grote aantal 
geïncludeerde patiënten begrijpelijkerwijs niet erg gedetailleerd, maar kunnen wel 
een globale indruk geven van de schaal waarop spontaan herstel plaatsvindt. Eerst 
zullen de onderzoeken kort worden besproken, daarna zal een vergelijkend overzicht 
van de resultaten worden gegeven.  
 
In het onderzoek van Brust et al. (1976) werden in een periode van 3 jaar 850 CVA-
patiënten onderzocht. Binnen 48 uur na binnenkomst werden deze patiënten voor het 
eerst onderzocht, daarna vond een tweede onderzoek tussen 4 en 12 weken plaats. 
Tijdens het onderzoek werd door de onderzoekers een subjectief oordeel gevormd 
over de prestaties van de patiënt in de spontane taal en op enkele korte begrips-, 
benoem- en herhaaltestjes. Op basis van het onderzoek werd de ernst van de afasie 
beoordeeld en werd de patiënt ingedeeld volgens de afasieclassificatie van 
Geschwind (1971), die een onderscheid maakt tussen vloeiende afasie (afasie van 
Wernicke, conductieafasie, amnestische afasie en transcorticaal sensorische afasie) 
en niet-vloeiende afasie (afasie van Broca, amnestische afasie14 en gemengde afasie, 
waaronder ook globale afasie wordt gerekend).  
Van de 850 patiënten bleken er bij het eerste onderzoek 177 afasie te hebben (21%). 
‘Gemengde afasie’ kwam binnen de afatische groep het meeste voor, namelijk bij 
107 patiënten (60%). 
Bij het tweede onderzoek (4-12 weken post onset) werd gekeken in hoeverre de 
ernst was veranderd. Bij de patiënten met een vloeiende afasie had de grootste groep 
geen afasie meer (39%) of slechts een lichte afasie (37%). De vloeiende patiënten 
hadden echter over het algemeen een minder ernstige afasie dan de niet-vloeiende 
patiënten. Bij de patiënten met een niet-vloeiende afasie was het beeld bij het tweede 
                                                           
14 Amnestische afasie kan in deze indeling dus zowel tot de vloeiende als tot de niet-vloeiende afasietypen 
worden gerekend. 
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onderzoek dan ook duidelijk minder gunstig: bijna een derde van de patiënten was 
overleden (32%) en slechts een kleine groep had geen afatische symptomen meer 
(9%).  
Aan de hand van de gegevens van Brust en collega’s kan berekend worden dat 
ongeveer één vijfde van alle afatische patiënten (19%) binnen de eerste 12 weken 
volledig (en spontaan) herstelde. Daarnaast bleef 12% ernstig afatisch, 15% matig-
ernstig afatisch en 29% licht afatisch. Een kwart van de afatische patiënten (25%) 
overleed binnen 12 weken. 
 
In het artikel van Kertesz & McCabe (1977) werd in een deelonderzoekje bij 47 
CVA-patiënten met afasie (op 45 dagen post onset) de uiteindelijke uitkomst aan het 
eind van de onderzoeksperiode bekeken (na een jaar of langer na het begin van de 
afasie). Van deze patiënten had 28% een slechte, 19% een redelijke, 13% een goede 
en 40% een uitstekende uitkomst. Er zitten echter nogal wat haken en ogen aan deze 
cijfers: ten eerste maakten patiënten die in een eerder stadium (binnen de eerste 45 
dagen) volledig waren hersteld geen deel meer uit van deze groep. Ten tweede werd 
er bij de uitkomst niet gekeken naar de beginsituatie, waardoor de percentages niets 
zeggen over de vooruitgang van de patiënten. Tot slot was de indeling gebaseerd op 
de zgn. Afasie-Quotiënt score (slecht 0-25, redelijk 25-50, goed 50-75 en uitstekend 
75-100), de totaalscore15 op de Western Aphasia Battery (WAB; Kertesz, 1982). De 
auteurs geven zelf al aan dat de normen voor de oordelen ‘goed’ en ‘uitstekend’ te 
laag zijn, en dat een patiënt dus te snel als ‘goed’ of ‘uitstekend’ beoordeeld werd. 
Het is dus niet realistisch om te verwachten dat 53% van de patiënten een goede of 
uitstekende uitkomst heeft, zoals men op basis van de cijfers van Kertesz & McCabe 
zou verwachten. 
 
Wade, Langton Hewer, David & Enderby (1986) bekeken de gegevens van 976 
patiënten met een beroerte binnen een vaste populatie van 215.000 mensen (die bij 
96 dokters in één Engels district waren ingeschreven). De onderzoekers waren 
daarbij onder andere geïnteresseerd in de frequentie van afasie op de verschillende 
momenten na de beroerte en in het aantal patiënten dat herstelde.  
De aanwezigheid en ernst van de afasie werd op drie momenten gemeten (binnen 7 
dagen, tussen 2 en 4 weken en tussen 6 en 7 maanden) aan de hand van een testscore 
(0-20). Deze kwam tot stand op basis van vier tests: begrip (vijf aanwijsopdrachten 
bij een plaat), expressie (beoordeling van een beschrijving van een plaat), spellen 
(vijf woorden van maximaal zes letters) en lezen (uitkiezen van een ontbrekend 
woord in een zin). Uit iedere test kwam een deelscore (0-5). Een patiënt werd 
beschouwd als ‘zeker afatisch’ als hij 14 of lager scoorde, als ‘licht afatisch’ bij een 
score tussen de 15 en de 19, en als ‘normaal’ bij de maximale score van 20. De 
meeste patiënten werden daarnaast ook klinisch beoordeeld, aangezien een score van 
20 ook voorkwam bij patiënten met een lichte taalstoornis, en sommige patiënten 
door een lager premorbide spellings- en leesniveau onder de 20 scoorden. 

                                                           
15 Deze totaalscore wordt uitgerekend aan de hand van gewogen scores op vijf taaltests: benoemen (3 
tests), begrip en nazeggen.  
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Wade en collega’s kwamen tot de conclusie dat ongeveer een kwart van de binnen 
de eerste 7 dagen onderzochte patiënten16 afatisch was (score onder de 15), en dat 
van de overlevenden 12% nog afasie had na ongeveer 6 maanden. Hierbij dient wel 
te worden vermeld dat nog maar 56% van de patiënten op 6 maanden post onset in 
leven was. Ook werden er op 2-4 weken post onset patiënten onderzocht die op 7 
dagen post onset nog niet konden worden onderzocht. Als er alleen naar de afatische 
patiënten op 7 dagen post onset wordt gekeken, blijkt dat daarvan 28% overlijdt en 
28% nog afatisch is op 6 maanden. Op de totale groep van 545 acuut onderzochte 
CVA-patiënten blijkt het percentage afasiepatiënten te dalen van 24% op 7 dagen 
post onset, naar 13% op 2-4 weken en 7% op 6-7 maanden. Van degenen die op 3 
weken nog afatisch waren, bleef 49% op 6 maanden afatisch en scoorde slechts 6% 
‘normaal’ (score 20 op de test). 
 
Een recent prospectief en consecutief onderzoek met 881 acute CVA-patiënten staat 
beschreven in Pedersen et al. (1995). In dat onderzoek werden de patiënten bij 
binnenkomst onderzocht, gevolgd door een wekelijks onderzoek in het ziekenhuis 
(de revalidatie vond namelijk plaats in het ziekenhuis zelf en de patiënten werden 
pas ontslagen als er geen verdere functieverbetering werd verwacht) en een 
afsluitend onderzoek op 6 maanden post onset. Het afasieonderzoek werd verricht 
aan de hand van een afasieschaal die deel uitmaakt van de Scandinavian Stroke 
Scale (zie onder andere: Lindenstrøm, Boysen, Christiansen, Å Rogvi Hansen & 
Nielsen, 1991). Op deze afasieschaal werden de patiënten ingedeeld in vier 
categorieën: ernstige, matig-ernstige of lichte afasie en geen afasie. 
Uit dit onderzoek bleek dat bij binnenkomst 38% van de CVA-patiënten afasie had 
(12% lichte, 6% matig-ernstige en 20% ernstige afasie), en dat dit bij ontslag uit het 
ziekenhuis was teruggelopen tot 18%. Hierbij dient wel te worden vermeld dat het 
ging om 18% van de overlevenden, aangezien ongeveer 31% van de patiënten 
overleed. Verder werd bij 84% van de patiënten op 2 weken en bij 95% van de 
patiënten op 6 weken post onset een stationaire taalfunctie gevonden (waarna de 
patiënten niet verder vooruitgingen). Op 6 maanden post onset was 41% van de 
afasiepatiënten overleden, en kon 17% niet meer worden onderzocht omdat de 
patiënt dat niet meer wilde. Pedersen en collega’s meldden dat 50% van de patiënten 
die bij binnenkomst afasie hadden op 6 maanden nog steeds afasie hadden en dat 
50% van de patiënten was hersteld naar een normaal taalniveau. Wat in het artikel 
impliciet blijft, is dat het in beide gevallen waarschijnlijk gaat om 50% van de 
overlevende, op 6 maanden onderzochte patiënten met een afasie bij binnenkomst. 
In dat geval hebben deze percentages dus slechts betrekking op 42% van de 
oorspronkelijke groep afasiepatiënten, en wordt duidelijk dat in de totale afasiegroep 
41% van de patiënten overlijdt, 21% afatisch blijft en 21% herstelt naar een normaal 
taalniveau. Van de rest (17%) was de afasiestatus op 6 maanden niet te onderzoeken. 
De uiteindelijke verdeling over de verschillende ernstcategorieën is niet te 
achterhalen aan de hand van de gerapporteerde percentages. Wel bleek dat de 
afasiescore tussen ontslag uit het ziekenhuis en 6 maanden post onset bij 74% van de 
afasiepatiënten niet meer was veranderd, bij 14% was verbeterd en bij 12% verder 
was achteruitgegaan. Volledig herstel vond plaats bij 54% van de patiënten met 

                                                           
16 In totaal konden 545 van de 976 patiënten binnen de eerste 7 dagen onderzocht worden. 
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lichte afasie, bij 32% van de patiënten met matig-ernstige afasie en bij 8% van de 
patiënten met ernstige afasie. Hierbij moet worden bedacht dat de percentages 
gelden voor de onderzochte groep, dus voor 83% van de groep patiënten met afasie 
bij binnenkomst. 
De verwachting dat het percentage afatische patiënten op het aantal patiënten met 

een laesie in de linkerhemisfeer veel hoger zou zijn, wordt in Pedersen et al. (1995) 
niet bevestigd: 40% van de LH-patiënten zou bij binnenkomst afasie hebben, terwijl 
38% van alle CVA-patiënten op dat moment afatisch zou zijn. In andere 
onderzoeken (zoals Bogousslavsky, Van Melle & Regli, 1988) werd een veel groter 
verschil gevonden (afasie bij 56% van de LH-patiënten en bij 34% van alle CVA-
patiënten). 
Op basis van de gegevens in het artikel van Pedersen en collega’s zou men 
ruwweg17 kunnen stellen dat meer dan de helft van de patiënten met een lichte afasie 
volledig herstelt, terwijl een kwart niet vooruitgaat, een vijfde overlijdt en een paar 
procent zelfs achteruitgaat. Een derde van de patiënten met een matig-ernstige afasie 
herstelt volledig, een kwart herstelt gedeeltelijk, een tiende houdt matig-ernstige of 
ernstige afasie over en een derde overlijdt. Voor de patiënten met een ernstige afasie 
is de prognose zeer ongunstig: zeven op de tien overlijden binnen 6 maanden, één op 
de tien houdt een ernstige of matig-ernstige afasie over, één op de tien herstelt 
gedeeltelijk en één op de tien herstelt volledig. 
 
Laska et al. (2001) tenslotte beschrijven een onderzoek naar het ziekteverloop, de 
sterfte en het herstel bij verschillende afasietypen in een groep van ongeselecteerde 
afatische patiënten met een acute CVA. In eerste instantie werden 106 consecutieve 
CVA-patiënten onderzocht op afasie. Van deze groep bleken 36 patiënten afasie te 
hebben (34%; 28% had voor het eerst afasie). Vervolgens werd een groep van 83 
niet consecutieve afatische patiënten aan het onderzoek toegevoegd, waardoor de 
uiteindelijke longitudinale onderzoeksgroep uit 119 afatische patiënten bestond. De 
sterftecijfers werden bijgehouden voor alle 189 CVA- patiënten (ook degenen die 
geen afasie hadden of tussentijds herstelden). Een deel van de patiënten kreeg 
taaltherapie in de loop van de 18 maanden, maar dit gebeurde onafhankelijk van het 
onderzoek. 
De 119 afasiepatiënten werden één keer acuut onderzocht (tussen 0 en 30 dagen post 
onset, 90% van de groep werd binnen 11 dagen gezien). Zolang patiënten niet 
volledig hersteld waren, werden ze verder onderzocht op 3, 6 en 18 maanden. Het 
onderzoek bestond uit vier onderdelen: een verkorte versie van Reinvang’s 
‘Grunntest for afasi’ (Reinvang, 1985) om het type en de ernst van de afasie te 
bepalen, de ANELT (Blomert et al., 1994) om de ernst van de communicatieve 
beperking te bepalen (aan de hand van de begrijpelijkheidsschaal), een 36-item 
versie van de ‘Tokentest’ (De Renzi & Vignolo, 1962) om onderscheid te maken 
tussen dysartrie en afasie (bij een score onder de 30 punten ging men uit van afasie) 
en tot slot een klinische beoordeling van de ernst van de afasie op een 
vierpuntsschaal. Overigens wordt in het artikel niet expliciet aangegeven wat 

                                                           
17 De gegevens in het artikel zijn gepresenteerd in de vorm van staafdiagrammen, waardoor het 
noodzakelijke omrekenen van de aantallen en percentages bemoeilijkt werd. 
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uiteindelijk het nut van deze klinische beoordeling was, er wordt verder niets mee 
gedaan. De ANELT werd gebruikt om het herstelverloop te meten. 
Op 18 maanden was 24% van de 119 afasiepatiënten volledig hersteld, 39%18 was 
nog duidelijk afatisch en 21% was overleden (en 16% kon niet meer onderzocht 
worden). Van de patiënten met een initiële lichte afasie herstelde 68% volledig 
(gemeten met de ANELT). Verder melden de auteurs onder andere dat bij bijna alle 
patiënten wel enig herstel werd gevonden, en dat ook patiënten met een ernstige 
taalstoornis nog behoorlijk kunnen herstellen, vooral in de eerste 3 maanden.  
 
Om de belangrijkste gegevens uit de verschillende artikelen goed met elkaar te 
kunnen vergelijken, zijn ze in tabel 2.1 verzameld. 
 

Tabel 2.1 Overzicht geselecteerde onderzoeksgegevens uit groepsonderzoeken over herstel van afasie 
vanaf de acute fase, in chronologische volgorde. 
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881 330 38 
12* [18] 

 
31 
41 

 
30* [44] 
21* [50] 

 
39* [56*] 
21* [50] 

 
 
17 

Laska et al. (2001) 11 dagen 106   36 34     
 3 maanden 

6 maanden 
18 maanden 

 119  10* 
11* 
21 

15* 
20* 
24 

60* 
55* 
39* 

15* 
13* 
16* 

 * = berekend op basis van gegevens in artikel. 
[...] = percentage op (onderzochte) overlevende patiënten. 
In Laska et al. (2001) werden de herstelgegevens berekend op een groep van 119 patiënten: 36 
opeenvolgende patiënten uit de CVA-groep + 83 ‘losse’ afasiepatiënten. 

 
Op basis van de gegevens in tabel 2.1 kan geconcludeerd worden dat tussen de 21 en 
de 38% van de acute CVA-patiënten afasie heeft. Als alle onderzochte CVA-
patiënten uit deze onderzoeken als één groep zouden worden beschouwd, ondanks 

                                                           
18 De onderzoekers rapporteren zelf 43% afatische patiënten op 18 maanden. Uit de tekst en uit een 
stroomschema van de aantallen patiënten blijkt echter dat zij vergeten zijn de vier patiënten die op 18 
maanden hersteld bleken te zijn, van het aantal afatische patiënten (51) af te halen. Het aantal afatische 
patiënten op 18 maanden bedraagt dus (51-4=) 47, en dat is 39% van het totaal van 119 afatische 
patiënten.  
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de methodologische verschillen tussen de onderzoeken, dan zou dit een percentage 
van 28% afasiepatiënten in de acute fase opleveren (676 afasiepatiënten op 2382 
CVA-patiënten)19. 
Op grond van de gegevens in de tabel zouden we ook moeten kunnen inschatten 
hoeveel afasiepatiënten afatisch blijven op de verschillende meetmomenten, hoeveel 
er herstellen en hoeveel er overlijden. Om met het laatste te beginnen: tussen de 21 
en de 41% van de afasiepatiënten overlijdt in de eerste 6 tot 18 maanden. Dat deze 
cijfers zo uiteen kunnen lopen heeft vooral te maken met de inclusiecriteria van de 
verschillende onderzoeken, waardoor soms de ernstigste gevallen buiten 
beschouwing bleven. 
 
Op de totale groep CVA-patiënten blijft uiteindelijk zo’n 12% afatisch bij ‘ontslag’ 
(Pedersen et al., 1995) en 7% op 6 maanden (Wade et al., 1986). Van de patiënten 
die bij binnenkomst afatisch zijn, ligt dit percentage veel hoger, tussen de 21 en de 
56%. Als wordt uitgegaan van het aantal overlevende patiënten (op 6 maanden) die 
bij binnenkomst afasie hadden, dan lijkt de situatie nog minder rooskleurig: 50% 
van deze patiënten blijft volgens Pedersen et al. (1995) in zekere mate nog afatisch.  
Uitgesplitst naar ernst van de afasie, blijkt dat voor ernstige afasie de prognose 
dramatisch slecht is: niet alleen overlijdt ruwweg 72% van de patiënten, van de 
overlevenden blijft 73% afatisch. Hierbij moet men zich realiseren dat meer dan de 
helft van de afatische patiënten (53%) ernstig afatisch is bij binnenkomst (Pedersen 
et al., 1995). 
Voor lichte afasie is de prognose natuurlijk aanzienlijk beter, uiteenlopend van 50% 
(Pedersen et al., 1995) tot 70% volledig herstel (Laska et al., 2001). 
De uiteindelijke herstelpercentages binnen de gehele afatische groep lopen uiteen 
van 19% (na 1-3 maanden) tot 43% (op 6 maanden). Laska et al. (2001) vonden na 
18 maanden een beduidend lager percentage (24%), en Pedersen et al. (1995) 
vonden bij ontslag uit het ziekenhuis en op 6 maanden post onset 44 respectievelijk 
50% herstel bij de overlevende afasiepatiënten. 
 
Het is niet eenvoudig om met al deze gegevens een totaalbeeld te vormen, gezien de 
verschillen tussen de gevonden percentages, maar op basis van deze grootschalige 
onderzoeken zou men zich kunnen voorstellen dat van elke 100 CVA-patiënten er 
minstens 21 afatisch zijn in de acute fase, waarvan er minstens 4 overlijden, 
minstens 4 afatisch blijven en minstens 4 herstellen in de eerste maanden post onset. 
Over de overige 9 afatische patiënten kan geen uitspraak gedaan worden. 
 
 
2.3.2 Evolutie van afasie binnen een afasieclassificatie 
 
Een deel van de onderzoeken die rapporteren over herstel van afasie vanaf de acute 
fase, beschrijft het herstelverloop (ook) als een evolutie over verschillende 
(klassieke) afasietypen. Hierbij is het eindpunt van het herstelproces niet 
noodzakelijk volledig herstel, het kan ook één van de (minder ernstige) afasietypen 

                                                           
19 Het artikel van Kertesz & McCabe (1977) geeft geen gegevens over de omvang van de groep CVA-
patiënten waaruit de groep afasiepatiënten afkomstig is en wordt dus niet in deze berekening betrokken.  
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zijn. De term ‘evolutie’ heeft naast deze specifieke betekenis (onder andere gebruikt 
in Pashek & Holland, 1988) ook de algemene betekenis die synoniem is aan 
herstelverloop (onder andere in Mazzoni et al., 1992). In deze paragraaf zullen 
enkele onderzoeken worden besproken die bevindingen rapporteren over evolutie 
van afasie in de specifieke, klassiek typologische betekenis. Zoals al werd 
aangegeven in paragraaf 1.8, is het eenduidig definiëren van de verschillende 
klassieke afasietypen problematisch (zie o.a. Prins, 1987 en tabel 1.1). Daarnaast 
zijn er nog twijfels over het nut van een klassieke afasietypologie voor patiënten in 
de acute fase (Kertesz, 1979; Wallesch et al., 1992). De gegevens uit de hier 
besproken onderzoeken zullen dan ook bekeken worden met deze punten van kritiek 
in gedachten. 
 
In een van de eerste onderzoeken die concrete gegevens over typologische evolutie 
van afasie leverde, Kertesz & McCabe (1977), werd gevonden dat amnestische 
afasie vaak het eindpunt van het herstel is. Bij alle typen werden hier voorbeelden 
van gevonden. Als er sprake was van herstel bij een afasie van Broca of een afasie 
van Wernicke, dan kon er een evolutie plaatsvinden naar amnestische afasie, maar 
ook naar transcorticaal motorische respectievelijk transcorticaal sensorische afasie. 
Als conductieafasie of transcorticale afasieën herstelden, dan was er sprake van 
volledig herstel of van een evolutie naar amnestische afasie. Als amnestische afasie 
herstelde, dan was er steeds sprake van volledig herstel. Het ernstigste afasietype 
(globale afasie) evolueerde eventueel naar een afasie van Broca, een transcorticaal 
motorische afasie, een conductieafasie of een amnestische afasie. 
Een punt van kritiek op de manier waarop in Kertesz & McCabe (1977) naar de 
evolutie van afasie wordt gekeken, is dat de klassieke afasietypen door de auteurs in 
sterke mate gedefinieerd worden op basis van verschillen in ernst (wat betreft 
vloeiendheid, begrip en nazeggen), waardoor een afasie die minder ernstig wordt als 
het ware per definitie ook van type verandert. In totaal vonden ze bij 40 van de 93 
patiënten (43%) een evolutie naar een ander (minder ernstig) afasietype. 
 
Pashek & Holland (1988) onderzochten de evolutie van afasie in het eerste jaar post 
onset bij 43 patiënten met een taalstoornis na een CVA in de linkerhemisfeer. 
Bijzonder is dat de onderzoekers daarbij bijna dagelijks observaties konden maken 
in de acute fase. Op basis van (opnamen van) semi-gestructureerde conversaties en 
aantekeningen over de klinische observaties van de onderzoekers werd een 
gezamenlijk oordeel van het onderzoeksteam bereikt over het type en de ernst van de 
afasie op elk moment. Hoewel vanaf 1 maand post onset ook formele tests van de 
WAB (Kertesz, 1982) werden afgenomen, bleven de onderzoekers type en ernst van 
de afasie op dezelfde manier bepalen als in de acute fase, om de continuïteit te 
handhaven. Volgens de auteurs vertoonde 59% van de patiënten een evolutie qua 
afasietype, een opvallend hoger percentage dan het percentage in het onderzoek van 
Kertesz en McCabe (43%). Daarnaast trekken ze (de in paragraaf 2.2.1 en 2.2.3 
vermelde) conclusies over het tijdsverloop bij het herstel en over eventuele 
herstelpatronen en stellen ze een aanpassing voor van het model van Gloning & 
Quatember (1964), dat de mogelijke evolutie van de klassieke afasiesyndromen 
schematisch weergeeft (zie figuur 1). 
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Pashek en Holland pleiten ervoor om het type afasie bij het onderzoek te blijven 
betrekken, maar erkennen dat alleen het type afasie niet voldoende informatie biedt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 Model voor de evolutie van klassieke afasiesyndromen, naar Pashek & Holland 
(1988). 
 
In het onderzoek van Wallesch et al. (1992) werden 67 acute, maar goed testbare20 
afasiepatiënten binnen de eerste 2 weken post onset onderzocht met een verkorte 
versie van de Aachener Aphasie Test (AAT; Huber, Poeck, Weniger & Willmes, 
1983), de ‘AAT/2’. Een jaar later kon bij 48 patiënten de uitkomst van de afasie 
worden bepaald. Twaalf patiënten waren hiervan inmiddels overleden, of hadden 
een tweede CVA gehad. Omdat een deel van de patiënten niet meer direct door de 
onderzoekers kon worden onderzocht en er bij die patiënten allerlei verschillende 
tests waren afgenomen, kon alleen het type en de ernst van de afasie redelijkerwijs 
nog worden vastgesteld. De gegevens van de patiënten werden geanalyseerd door 
middel van cluster-, discriminant- en regressie-analyse. 
Er bleek geen duidelijke correlatie te zijn tussen het oorspronkelijke patroon van de 
taalstoornis en het uiteindelijke syndroom/type. De auteurs sluiten zich dan ook aan 
bij eerdere uitspraken van Kertesz (Kertesz, 1979) en Vignolo (Vignolo, 1988) en 
stellen dat het weinig nut heeft om in de vroege periode van de afasie uitgebreide 
afasietests te doen, laat staan een classificatie in syndromen te gebruiken. Er zouden 
wel bepaalde distinctieve kenmerken van syndromen te vinden zijn in de acute fase, 
maar op basis daarvan kon geen goede voorspelling gedaan worden over de 
uiteindelijke uitkomst. De scores op de beoordelingsschaal Communicatief gedrag 
(‘Communication’) in het onderdeel Spontane Taal van de AAT zouden nog het 
beste correleren met de uiteindelijke uitkomst. 
Opvallend is ook dat Wallesch en zijn collega’s rapporteren dat patiënten die later 
een afasie van Broca of een globale afasie bleken te hebben, slechts zelden in de 
eerste 2 weken formeel getest konden worden, en daarom buiten het onderzoek 
vielen. Daardoor overheersten op 1 jaar post onset de vloeiende en/of de lichtere 
afasiesyndromen (afasie van Wernicke, amnestische afasie en restafasie). 
 
Ook Laska et al. (2001) delen de patiënten in klassieke typen in, en definiëren 
evolutie van afasie als een verandering van type. Bij een groep van 63 patiënten die 

                                                           
20 30 patiënten vielen af vanwege hun slechte medische conditie, onvoldoende bewustzijn, een gebrek aan 
medewerking of vanwege een snel vertrek uit het ziekenhuis (na een doorverwijzing of na een snel herstel 
van de afasie na een TIA). 

Globaal 

Wernicke 

Broca 

Transcorticaal 

Conductie 

Amnestisch 
Normaal 
Taalgebruik 
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minimaal drie keer in de periode van 18 maanden getest waren (op drie van de 
volgende vier testmomenten: 0-30 dagen, 3 maanden, 6 maanden en 18 maanden) én 
in die periode vooruit waren gegaan, werd gekeken of er sprake was van een 
evolutie wat betreft het type afasie. Bij 34 patiënten (54%) bleek dit inderdaad het 
geval te zijn. Of er sprake was van evolutie bleek niet samen te hangen met leeftijd 
of geslacht, noch met de ANELT-score die in de acute fase werd behaald. Wel 
bleken er in de evoluerende groep relatief meer Wernicke-patiënten te zijn dan in de 
niet-evoluerende groep. Overigens is het opvallend dat geen van de 63 onderzochte 
patiënten in de acute fase amnestische afasie had gehad. Vermoedelijk komt dit 
doordat de patiënten die in de acute fase amnestische afasie hadden, vroeg zijn 
hersteld en niet verder zijn onderzocht, om andere redenen niet de vereiste drie keer 
zijn gezien of niet voldoende vooruit zijn gegaan om geïncludeerd te worden in de 
onderzoeksgroep. Men moet bij het percentage van 54% evolutie dus niet alleen 
bedenken dat het gaat om 54% van de patiënten die al geselecteerd waren op 
meetbare vooruitgang, maar ook dat patiënten die snel en volledig herstelden voor 
het merendeel niet in deze groep terecht konden komen. Het genoemde percentage is 
dan ook niet direct te vergelijken met de percentages van Kertesz & McCabe (1977) 
of Pashek & Holland (1988), waarin respectievelijk 43% en 59% van de 
overlevende patiënten een evolutie bleken door te maken.  
 
Er blijken dus niet alleen twijfels te zijn over het nut en de degelijkheid van 
afasieclassificaties in het algemeen, maar er zijn onder de ‘voorstanders’ van 
classificatie bovendien twee tegenovergestelde standpunten wat betreft het gebruik 
van een afasieclassificatie in de acute fase. In Pashek & Holland (1988) wordt in de 
acute fase bijna dagelijks een oordeel geveld over de classificatie van iedere patiënt, 
terwijl in Wallesch et al. (1992), maar ook in eerdere bronnen, dergelijke vroege 
classificaties als zinloos worden beschouwd. Ondanks de verschillende standpunten 
wordt uit deze bronnen in ieder geval duidelijk dat uitgebreide tests in de acute fase 
niet mogelijk zijn en dat een deel van de patiënten in de eerste 2 weken überhaupt 
niet goed testbaar is, waardoor de samenstelling van de patiëntengroep sterk 
afhankelijk zal zijn van de lengte van de acute inclusieperiode. 
Opvallend is dat er in geen van de onderzoeken patiënten voorkomen die duidelijk 
van een vloeiend afasietype naar een niet-vloeiend afasietype evolueren of 
andersom21. Op basis van de besproken onderzoeken lijkt het er dan ook op dat een 
verandering van de ernst van de afasie grotendeels verantwoordelijk is voor de 
gemelde evolutie, en dat een indicatie van ernst en vloeiendheid van de afasie 
voldoende zou moeten zijn om het herstel van groepen afasiepatiënten in beeld te 
brengen. 
 

 
2.3.3 Hoe groot is het herstel bij de individuele patiënt? 
 
Naast de groepsonderzoeken die uitsluitend uitspraken doen over herstel binnen de 
hele groep onderzochte patiënten, of over herstel binnen bepaalde subgroepen, zijn 

                                                           
21 Amnestische afasie wordt hierbij zowel tot de vloeiende als tot de niet-vloeiende afasietypen gerekend 
(zie ook noot 14). 
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er ook groepsonderzoeken en gevalsbeschrijvingen die concrete gegevens leveren 
over het herstel bij de individuele patiënt. Dit wil niet altijd zeggen dat deze 
gegevens voornamelijk gaan over de afasie. Het kan zijn dat er uitgebreide 
neurologische en biografische gegevens van de patiënten worden gegeven, maar dat 
het oordeel over de afasie of over het herstel daarvan beperkt is tot een ‘binair’ 
oordeel (wel/geen afasie, wel/geen herstel) of beperkt is tot een score op een beoor-
delingsschaal (geen/lichte/matig-ernstige/ernstige afasie, goede/redelijke/slechte 
uitkomst of prognose). Gedetailleerder zijn de onderzoeken die per patiënt de 
totaalscores op een testbatterij vermelden, of zelfs de scores per testonderdeel. 
Naarmate de verslaggeving per patiënt gedetailleerder wordt, worden de resultaten 
echter moeilijker te interpreteren en te generaliseren. Of dat bezwaarlijk is en of er 
uit deze gedetailleerde onderzoeken duidelijke conclusies kunnen worden getrokken, 
zal in deze paragraaf bekeken worden. 
 
Een aantal onderzoeken waarin voornamelijk naar groepsresultaten wordt gekeken, 
levert ook enige individuele informatie op. Kertesz & McCabe (1977) laten 
bijvoorbeeld in grafieken zien hoe het herstel per patiënt verliep, geordend per 
syndroom en gemeten met de AQ (Aphasia Quotient van de WAB). De voornaamste 
resultaten worden echter toch op basis van de verschillende syndromen besproken.  
Lendrem & Lincoln (1985) geven vergelijkbare grafieken voor 52 patiënten op de 
PICA, eveneens geordend per syndroom. De gemiddelde vooruitgang die gevonden 
werd op de PICA tussen 4 en 34 weken (ongeveer 8 maanden) was niet significant, 
maar de onderzoekers geven aan dat dit deels komt doordat de aanzienlijke 
vooruitgang die sommige patiënten doormaken onzichtbaar blijft op groepsniveau 
door de gelijktijdige achteruitgang van andere patiënten. Dit roept de vraag op of het 
groepsniveau wel het beste niveau is om herstel van afasie op te bekijken.  
Ook in Enderby, Wood, Wade & Langton Hewer (1987) wordt melding gemaakt 
van aanzienlijk herstel bij negen individuele patiënten, terwijl het herstel van de 
totale groep (19 afasiepatiënten) niet opzienbarend is. De patiënten werden in de 
acute fase wekelijks getest en na ontslag uit het ziekenhuis tweewekelijks (tot 13 
weken post onset), met de Frenchay Aphasia Screening Test (FAST; Enderby, 
Wood & Wade, 1987b). Van de 19 patiënten gingen er negen sterk vooruit, twee 
licht vooruit, vier bleven op hetzelfde niveau en vier gingen licht achteruit. De 
individuele scores van de negen goed herstellende patiënten werden vergeleken met 
de gemiddelde score van de totale groep van 19 afasiepatiënten. Naast de omvang 
van het individuele herstel werden zo ook de tussentijdse schommelingen in de 
scores zichtbaar. Hoewel de statistische analyse voor gevalsstudies nog niet 
voldoende is uitgewerkt, en er meer testmomenten nodig zouden zijn om statistische 
analyses goed te kunnen toepassen, willen Enderby en collega’s toch waarschuwen 
voor de gevaren van het volledig vertrouwen op groepsresultaten.  
In Mazzoni et al. (1992) lijkt men deze waarschuwing ter harte genomen te hebben, 
en geven de onderzoekers in een tabel een overzicht van de losse scores van alle 45 
afasiepatiënten die zij hebben onderzocht. Deze scores (0-4) zijn afkomstig van een 
taalonderzoek (beschreven in Basso, Capitani & Vignolo, 1979) in de vier 
taalmodaliteiten (productie en begrip van gesproken en geschreven taal), op vier 
testmomenten (15 dagen, 1 maand, 3-4 maanden en 6-7 maanden post onset). Er 
worden echter aan de hand van deze scores geen verdere uitspraken gedaan over het 
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individuele herstelverloop: de resultaten worden bekeken voor verschillende 
subgroepen (vloeiende/niet-vloeiende afasie, matig-ernstige/ernstige afasie, 
grote/middelgrote/kleine laesie).  
Van een heel andere orde is het artikel van Holland et al. (1985), waarin het snelle 
taalherstel van een globaal afatische patiënt als gevalsstudie is beschreven (zie ook 
paragraaf 1.7). Deze patiënt werd bijna dagelijks in de acute fase geanalyseerd (op 
13 van de 15 dagen), op basis van semi-gestructureerde conversationele interacties 
van 15 minuten met één van de onderzoekers (en eventuele andere aanwezigen). De 
dagelijkse analyse bestond uit een aantal spontane-taalmaten, waaronder het 
vóórkomen van verschillende conversationele strategieën, conversationele 
struikelblokken en metaconversationele kenmerken. De patiënt bleek binnen 15 
dagen volledig hersteld te zijn, gemeten met de WAB. Uit de spontane-taalmaten 
bleek dat de patiënt op de onderzochte syntactische, lexicale en pragmatische 
kenmerken geleidelijk vooruitging, en dat de onderzochte afatische symptomen in 
de spontane taal geleidelijk afnamen gedurende de herstelperiode. 
Het grote voordeel van het onderzoek van Holland en collega’s is dat er 
gedetailleerde informatie wordt geleverd over herstel in de acute fase. Bovendien 
wordt er gebruik gemaakt van spontane-taalmaten, waarover in het volgende 
hoofdstuk meer. Het herstelverloop op een aantal van deze maten is in het artikel in 
grafieken weergegeven voor de gehele herstelperiode van 15 dagen. 
Nadelen aan deze gevalsstudie, en aan gevalsstudies in het algemeen, is de beperkte 
generaliseerbaarheid, in dit geval nog verder afgezwakt doordat de patiënt tweetalig 
was22 en doordat het herstelverloop zeker niet typisch genoemd mag worden voor 
globale afasiepatiënten (zie ook paragraaf 1.7). 
 
Op basis van de hier besproken bronnen kunnen in ieder geval twee conclusies 
worden getrokken over het onderzoeken van herstel in de acute fase bij de 
individuele patiënt. 
Ten eerste is het noodzakelijk dat er rekening wordt gehouden met de individuele 
gegevens en dat men niet alleen afgaat op groepsresultaten. Met name de 
onderzoeken van Lendrem & Lincoln (1985) en Enderby et al. (1987) laten zien dat 
er belangrijke informatie verloren gaat als alleen naar de hele groep wordt gekeken. 
Ten tweede blijkt er nog maar weinig bekend te zijn over het herstel van individuele 
patiënten in de acute fase, met name doordat individuele gegevens moeilijk 
statistisch te analyseren en te generaliseren zijn. Om die reden zien veel 
onderzoekers waarschijnlijk af van gedetailleerde beschrijvingen van het herstel van 
individuele afasiepatiënten in de acute fase. De vraag is echter of dit niet juist een 
reden zou moeten zijn om vaker en systematischer in detail naar patiënten in de 
acute fase te kijken, tot er voldoende gegevens zijn verzameld om onderscheid te 
kunnen maken tussen het ‘gebruikelijke’ verloop en atypische gevallen (voor zover 
er al sprake is van een gebruikelijk verloop, maar zelfs daarover kunnen momenteel 
geen betrouwbare uitspraken worden gedaan).  
                                                           
22 Mogelijk is er namelijk sprake van een andere cerebrale organisatie van de taalfuncties bij twee- of 
meertaligen, wat indirect ook invloed zou kunnen hebben op het herstelverloop van afasie bij tweetalige 
patiënten. Hierdoor kunnen we niet zonder meer aannemen dat de resultaten van deze patiënt 
representatief zouden zijn voor afasiepatiënten in het algemeen, al is natuurlijk een groot deel van de 
wereldbevolking twee- of meertalig. 
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2.3.4 Wat herstelt er precies? 
 
Een vraag die regelmatig terugkomt in onderzoek naar afasieherstel in het algemeen, 
is de vraag of het herstel in de verschillende taalmodaliteiten verschillend verloopt. 
Men zou zich ook kunnen voorstellen dat het herstel niet op alle linguïstische 
niveaus een identiek verloop kent. In hoeverre bekend is wat er nu precies herstelt, 
met name in de acute fase, zal hieronder besproken worden. 
 
Een aantal onderzoeken doet uitspraken over herstel in de verschillende 
taalmodaliteiten. Met name het verschil tussen taalbegrip en taalproductie komt 
daarbij aan de orde. De algemene consensus is daarbij dat taalbegrip beter en/of 
sneller herstelt dan taalproductie, zowel bij gesproken als bij geschreven taal (Sarno, 
1991; Basso, 1992).  
Lomas & Kertesz (1978) vonden zelfs dat het taalbegrip van de patiënt een 
voorspellende waarde zou kunnen hebben voor de mate waarin de prestaties op 
verschillende taaltaken verbeterden: bij een goed taalbegrip zouden de prestaties op 
alle taaltaken ongeveer even veel vooruitgaan, bij een slecht taalbegrip is de 
vooruitgang selectief, en gaan alleen de begrips- en imitatietaken vooruit. 
Mazzoni et al. (1992) vonden (bij 45 patiënten die na de 15e dag post onset nog 
afasie hadden) onder meer dat expressie (taalproductie) minder herstelt dan begrip, 
met name bij patiënten met een niet-vloeiende afasie. Ook bleek in voorkomende 
gevallen het auditieve taalbegrip vroeg en snel te herstellen, met name in de eerste 
maand, terwijl de taalproductie langer en langzamer herstelde (zie ook paragraaf 
2.2.1). 
Er wordt door Mazzoni en collega’s een aantal mogelijke redenen genoemd waarom 
begrip beter zou herstellen. Ten eerste zou expressie inherent moeilijker zijn dan 
begrip (Prins et al., 1978). Ten tweede zou de patiënt in het dagelijks leven beter 
‘getraind’ worden wat betreft het begrip, door voortdurend de eigen 
begripsproblemen aan de hand van de context te moeten oplossen. Ten derde zou er 
een rol weggelegd kunnen zijn voor de niet-dominante hemisfeer, die goede 
begripsmogelijkheden zou hebben (zoals blijkt uit onderzoek bij patiënten met 
gescheiden hersenhelften).  
 
Over het verschil in herstel tussen de gesproken en geschreven taalmodaliteiten is 
niet veel bekend. Basso (1992) meldt dat volgens de algemene consensus de 
gesproken taalmodaliteiten beter herstellen dan de geschreven. Ferro et al. (1999) 
vonden dat er meer patiënten in de gesproken dan in de geschreven taalmodaliteiten 
herstellen.  
 
Wat betreft de verschillende linguïstische niveaus (fonologie, semantiek, 
morfosyntaxis en pragmatiek) is er opvallend weinig bekend over het herstel vanaf 
de acute fase. Op zich is dat misschien niet eens zo verwonderlijk, omdat er maar 
weinig onderzoeken zijn die in detail kijken naar de taal van afasiepatiënten in de 
acute fase, met name vanwege het ontbreken van bruikbare gestandaardiseerde 
taaltests voor deze fase. Alleen in de gevalsbeschrijving van Holland et al. (1985) 
worden de syntactische, lexicale en pragmatische kenmerken in de (spontane) 
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taaldata afzonderlijk beschouwd in de acute fase. De auteurs melden een ‘relatief’ 
regelmatige ‘groei’ in deze kenmerken, gelijktijdig met een vergelijkbaar 
regelmatige afname van afatische kenmerken. Aan deze enkele gevalsbeschrijving 
kunnen echter nauwelijks algemene conclusies worden verbonden. 
 
De vraag wat er precies herstelt is dus, in ieder geval voor de acute fase, moeilijk te 
beantwoorden bij gebrek aan voldoende gegevens. De consensus lijkt te zijn dat 
taalbegrip beter herstelt dan taalproductie en dat gesproken taal beter herstelt dan 
geschreven taal, maar de onderzoeken die hierover rapporteren laten minimaal de 
eerste twee weken van de acute fase buiten beschouwing. Voor zover op basis van 
één gevalsstudie daarover uitspraken kunnen worden gedaan, lijken de verschillende 
linguïstische niveaus een vergelijkbaar, mogelijk parallel herstel door te maken. 
 

2.4 Prognostische factoren voor herstel van afasie 
 
Hoewel het beschrijven van het herstelproces bij afasiepatiënten vanaf de acute fase 
al de nodige problemen oplevert, zoals hierboven reeds gebleken is, worden er in 
veel onderzoeken op dit gebied ook uitspraken gedaan over mogelijke prognostische 
factoren voor herstel van afasie. Hierbij beperken de verschillende onderzoeken zich 
uiteraard niet uitsluitend tot de acute fase.  
Kennis over dergelijke factoren zou niet alleen kunnen leiden tot een betere 
voorlichting van de patiënt en diens familie over het verloop van de afasie en over 
de verwachtingen wat betreft geheel of gedeeltelijk herstel, maar zou op de lange 
termijn ook nuttige informatie kunnen leveren over de effectiviteit van (taal)therapie 
bij individuele patiënten en eventueel zelfs een basis kunnen vormen voor de 
selectie van patiënten voor dergelijke therapieën, indien uit toekomstig onderzoek 
onomstotelijk zou blijken dat één of meerdere therapieën daadwerkelijk effect 
zouden hebben. Vooralsnog is dit echter niet het geval (Prins, 1987; zie ook 
paragraaf 1.5).  
 
De prognostische factoren kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. 
Basso (1992) maakt bijvoorbeeld een indeling in anagrafische (persoonlijke) en 
neurologische factoren, maar doet ook uitspraken over de invloed van therapie. Ook 
worden ernst en type van de afasie onder de neurologische factoren gerangschikt, 
terwijl zeker niet vaststaat dat het afasiebeeld uitsluitend bepaald wordt door de 
neurologische situatie van de patiënt. Deelman & van Harskamp (1988) 
onderscheiden dan ook afasiologische factoren, naast neurologische, persoonlijke en 
therapeutische factoren. Sommige onderzoeken onderscheiden ook motivationele en 
emotionele factoren (zoals Ferro et al., 1999), of noemen specifieke bijkomende 
medische problemen als invloed op het herstel. Het lijkt dan ook zinvol om minstens 
zes soorten prognostische factoren te onderscheiden: 
-persoonlijke factoren, die vaststaan vóór het begin van de afasie: leeftijd, geslacht, 
handvoorkeur, opleidingsniveau, talenkennis en dergelijke. 
-neurologische factoren, die met de laesie te maken hebben: etiologie, omvang, 
plaats en zijde van de laesie, aanwezigheid van één of meerdere laesies, e.d.  
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-afasiologische factoren, die met de taalstoornis te maken hebben: ernst van de 
afasie en type afasie. 
-medische factoren, die te maken hebben met de aanwezigheid van andere medische 
problemen die al dan niet dezelfde etiologie hebben als de afasie: hemiplegie, 
krachtsverlies, mobiliteit, e.d. 
-motivationele en emotionele factoren, die met de motivatie en de stemming van de 
patiënt te maken hebben: algemene motivatie van de patiënt, aanwezigheid van 
stemmings- of angststoornissen.  
-therapeutische factoren, die te maken hebben met een of andere vorm van 
interventie: taaltherapie (al dan niet gestructureerd23) of therapie met medicijnen 
(farmacotherapie). 
 
In de volgende paragrafen zal besproken worden wat verschillende onderzoeken in 
de afgelopen decennia over deze zes soorten prognostische factoren hebben 
geconcludeerd. 
 
 
2.4.1 Persoonlijke factoren 
 
Persoonlijke factoren worden veel besproken in de onderzoeksliteratuur. Met name 
factoren als geslacht en leeftijd, waarover relatief makkelijk gegevens te verzamelen 
en te analyseren zijn, worden in bijna elk onderzoek over prognostische factoren 
genoemd. Ondanks (of juist dankzij) de vele onderzoeken op dit gebied, zijn er tot 
nu toe geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor de invloed van persoonlijke 
factoren op het herstel van afasie. 
Zo werd er bijvoorbeeld wat de factor geslacht betreft geen significant verschil in 
herstel gevonden tussen mannen en vrouwen (Kertesz & McCabe, 1977; Sarno, 
1991; Basso, 1992; Pedersen et al., 1995; Ferro et al., 1999; Laska et al., 2001). 
Daarnaast bleek leeftijd in de meeste onderzoeken geen significante factor voor het 
herstel (Sarno & Levita, 1971; Kertesz & McCabe, 1977; Pashek & Holland, 1988; 
Wallesch et al., 1992; Basso, 1992; Pedersen et al., 1995; Ferro et al., 1999). 
Leeftijd hangt misschien wel samen met andere factoren die het herstel kunnen 
beïnvloeden (Sarno, 1991; Ferro et al. 1999), zoals de ontwikkeling van dementie na 
een CVA (Pashek & Holland, 1988). Ook herstellen kinderen beter van afasie na een 
CVA dan volwassenen (Ferro et al., 1999). In één onderzoek (Laska et al., 2001) 
bleek leeftijd op een analyse per variabele geen significante correlatie met herstel 
(op de ANELT) te vertonen, maar op een analyse met meerdere variabelen bleek die 
correlatie wel significant te zijn. Op de ernst en het herstel van globale afasie had 
leeftijd, volgens Ferro (1992), een ‘bescheiden’ effect.  
Handvoorkeur speelt bij het herstel geen (Pedersen et al., 1995; Laska et al., 2001) 
of slechts een zeer bescheiden rol (Basso, 1992; Ferro et al., 1999), waarbij de 
suggestie is dat linkshandigen mogelijk beter zouden herstellen dan rechtshandigen. 
De invloed van de genoten opleiding is weinig onderzocht (Cappa, 1998), maar er 
zijn klinische aanwijzingen dat een hogere opleiding een positief effect zou hebben 

                                                           
23 Onder taaltherapie zou ook het oefenen (of zelfs de normale dagelijkse interactie) met familie en 
vrienden verstaan kunnen worden, niet alleen het volgen van taaltherapie onder logopedische begeleiding. 
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op het herstel, al vraagt Cappa zich af in hoeverre dit effect onafhankelijk is van 
sociaal economische status en algemene intelligentie. Een onderzoek van David & 
Skilbeck (1984) vond echter geen invloed van IQ op het herstel. Volgens Ferro et al. 
(1999) zijn er weinig aanwijzingen voor een positieve invloed van een hogere 
opleiding op het herstelverloop en zou het verband tussen opleiding en herstel zelfs 
omgekeerd kunnen zijn.  
Over de invloed van de taalachtergrond van de patiënt op het herstel, waarbij dan 
met name eventuele twee- of meertaligheid wordt bedoeld, zijn volgens Cappa 
(1998) nog geen duidelijke conclusies te trekken.  
 
Persoonlijke factoren lijken dus vooralsnog niet van groot belang bij het herstel, al 
zijn factoren als opleiding en taalachtergrond nog niet voldoende onderzocht om een 
significante invloed helemaal uit te sluiten.  
 
 
2.4.2 Neurologische factoren 
 
Over mogelijke neurologische factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het 
herstelverloop van afasie zijn de meningen meer verdeeld.  
De algemene opvatting over de invloed van de etiologie van de laesie is dat trauma 
een betere prognose heeft dan vasculaire etiologieën (Kertesz & McCabe, 1977; 
Sarno, 1991; Basso, 1992; Cappa, 1998). Degeneratieve aandoeningen en tumoren 
hebben een veel slechtere prognose (Cappa, 1998). Over mogelijke verschillen 
tussen de verschillende typen CVA’s (bloeding en infarct) is minder 
overeenstemming. Basso (1992) meldt dat het bestaan van dergelijke verschillen 
omstreden is in de literatuur, terwijl Cappa (1998) meldt dat afasie na een bloeding 
vaak erger is, maar uiteindelijk wel een betere uitkomst heeft dan afasie na een 
infarct. Dit zou mogelijk kunnen komen doordat een bloeding het hersenweefsel in 
mindere mate beschadigt dan een infarct en/of doordat er minder vaak diffuse 
ischemische veranderingen24 optreden in de hersenen van patiënten met een 
bloeding. Laska et al. (2001) vonden geen invloed van de (CVA-)etiologie op het 
herstel. 
In Mazzoni et al. (1992) wordt de omvang van de laesie verantwoordelijk gehouden 
voor de initiële ernst van de afasie, en ook als negatieve factor voor het herstel 
beschouwd. Ferro sluit zich daarbij aan (Ferro, 1992; Ferro et al., 1999), maar voegt 
toe dat dit voor het herstel van het taalbegrip waarschijnlijk niet opgaat. Cappa 
(1998) noemt de omvang van de laesie de sterkste negatieve prognostische factor 
voor herstel.  
Volgens Basso (1992) kunnen de omvang en de plaats van de laesie als factor 
moeilijk los van elkaar worden beschouwd wat betreft hun effect op de grootte van 
het herstel, en hangen deze twee factoren complex met elkaar samen. Een grote 
laesie kan bijvoorbeeld in sommige gebieden minder ernstige gevolgen hebben dan 
een kleine laesie in andere, voor taal belangrijke gebieden. De omvang en plaats van 
de laesie hebben volgens Basso wel veel effect op de initiële ernst van de afasie, 
maar daarna (tijdens het herstel) is het effect onduidelijk. 
                                                           
24 Veranderingen door onvoldoende bloedtoevoer. 
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Ferro (1992) keek specifiek naar de invloed van de plaats van de laesie op het herstel 
van globale afasie (bij 54 patiënten) en vond dat de plaats van de laesie daarbij een 
zeer belangrijke factor was. Cappa (1998) verwijst naar een aantal onderzoeken van 
Knopman en collega’s en Naeser en collega’s, waarin specifieke laesies aan 
specifieke taalstoornissen werden gekoppeld. Ook Ferro et al. (1999) probeerden de 
invloed van de plaats van de laesie op het herstel van afasie in detail te bespreken en 
maakten daarbij onderscheid tussen verschillende typen afasie (globale afasie, afasie 
van Broca en afasie van Wernicke). De relatie tussen plaats van de laesie en herstel 
van afasie was echter complex, en de grote interindividuele variatie zorgde ervoor 
dat er geen duidelijke conclusies konden worden getrokken. In Laska et al. (2001) 
werd geen invloed op het herstel gevonden voor omvang en plaats van de laesie.  
De resultaten van deze onderzoeken bevestigen het oordeel van Basso dat de plaats 
van de laesie van grote invloed kan zijn op de initiële ernst van de afasie, maar op 
het herstel van onduidelijke invloed is. Alleen over de betere prognose van afasie na 
een subcorticale laesie lijken de onderzoekers het met elkaar eens te zijn (Cappa, 
1998; Ferro et al., 1999).  
Pedersen et al. (1995) en Laska et al. (2001) vonden geen invloed van de kant van de 

laesie (d.w.z. of de laesie zich in de linker- of in de rechterhemisfeer bevond) op het 
herstel. 
Ook maakte het voor het herstelverloop niet uit of de patiënt een eerder CVA had 
gehad (Laska et al., 2001). 
In het onderzoek van Ferro (1992) werd ook gekeken naar atypische asymmetrieën 
tussen de beide hemisferen25. Patiënten (met globale afasie) bij wie een dergelijke 
atypische asymmetrie werd gevonden, zouden als groep een iets beter herstel 
doormaken dan patiënten met een typische asymmetrie (Ferro, 1992). Dit zou ook 
samenhangen met handvoorkeur en lateralisatie van taal. Voor de individuele 
prognose bleek de asymmetrie echter niet bruikbaar, aangezien sommige ‘atypische’ 
patiënten globaal afatisch bleven, en sommige ‘typische’ patiënten wel volledig 
herstelden. Cappa (1998) maakt bovendien melding van een onderzoek waarin de 
omgekeerde relatie tussen atypische asymmetrieën en herstel werd gevonden 
(Burke, Yeo, Delaney & Conner, 1993).  
Op basis van een aantal onderzoeken naar metabolische activiteit in de taalgebieden 
(met behulp van PET, rCBF, SPECT en TCD26 komen Ferro en collega’s (Ferro et 
al., 1999) tot de conclusie dat een goed herstel lijkt te correleren met de 
mogelijkheid om gebieden in de linker temporaalkwab te activeren. Ook Cappa 
(1998) ziet in functioneel beeldvormende technieken zoals PET en fMRI27 
veelbelovende instrumenten om meer te weten te komen over de neurologische 
factoren die van invloed zijn op het herstel en de neurologische mechanismen die 
daaraan ten grondslag liggen. Hiervoor zijn volgens hem precieze onderzoeken 
nodig (waaronder casusonderzoeken), gebaseerd op linguïstische en neurologische 
hypotheses en met behulp van PET en fMRI. 

                                                           
25 Hierbij gaat het om de onderlinge verhouding tussen de twee frontaalkwabben en de twee occipitale 
kwabben. Een typische asymmetrie wil zeggen dat de linker occipitaalkwab groter is dan de rechter, en 
dat de rechter frontaalkwab groter is dan de linker. 
26 Positron Emission Tomography, regional Cerebral Blood Flow, Single Photon Emission Computed 
Tomography en TransCranial Doppler. 
27 functional Magnetic Resonance Imaging. 
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De bevindingen wat betreft neurologische factoren spreken elkaar dus vaak tegen. 
Alleen de bevinding dat afasie na trauma beter herstelt dan na een CVA lijkt niet 
(meer) omstreden te zijn. Omvang en plaats van de laesie blijken als factor erg 
complex te zijn en onderling samen te hangen, maar het is goed mogelijk dat deze 
factoren in toekomstig onderzoek met (al dan niet functionele) beeldvormende 
technieken beter onderzocht kunnen worden. Voorlopig lijken deze factoren 
voornamelijk invloed te hebben op de initiële ernst van de afasie, en is hun invloed 
op het herstel nog onduidelijk. Atypische asymmetrieën lijken als factor van weinig 
of geen belang. De metabolische activiteit in de gebieden die bij het produceren en 
verwerken van taal een rol spelen (met name in de voor taal dominante hemisfeer) is 
een factor die de laatste jaren in de belangstelling komt en waarover met behulp van 
functionele beeldvormende technieken als PET en fMRI in de nabije toekomst 
mogelijk concretere uitspraken gedaan kunnen worden.  
 
 
2.4.3 Afasiologische factoren 
 
Onder afasiologische factoren worden de initiële ernst van de afasie en het type 
afasie verstaan (bij onderzoeken die een classificatie in verschillende typen 
gebruiken).  
 
Over de initiële ernst van de afasie als belangrijke prognostische factor lijken alle 
onderzoeken het opvallend met elkaar eens te zijn. Brust et al. (1976) vonden nog 
slechts ‘aanwijzingen’ hiervoor en Kertesz & McCabe (1977) een ‘sterke, maar niet 
significante’ correlatie, maar halverwege de jaren tachtig werden de onderzoeken 
stelliger in hun bevindingen en werd een duidelijke samenhang gevonden tussen de 
initiële ernst van de taalstoornissen en de uiteindelijke ernst van de taalstoornissen 
(Wade et al., 1986; Enderby et al., 1987; Sarno, 1991; Wallesch et al., 1992; 
Mazzoni et al., 1992; Basso, 1992; Laska et al., 2001). Sommige onderzoekers 
beschouwden initiële ernst zelfs als een belangrijke (Ferro et al., 1999), de 
belangrijkste (Cappa, 1998) of de enige (Pedersen et al., 1995) factor om de 
uitkomst te voorspellen. Lomas & Kertesz (1978) vonden dat de mate waarin het 
taalbegrip is aangetast voorspellende waarde had voor de mate waarin de prestaties 
op verschillende taaltaken verbeterden: bij een goed taalbegrip gingen de prestaties 
op alle taaltaken ongeveer even veel vooruit, bij een slecht taalbegrip was de 
vooruitgang selectief, en gingen alleen de begrips- en imitatietaken vooruit. 
Deze overeenstemming over initiële ernst van de afasie als prognostische factor lijkt 
mooi, maar bij nadere beschouwing blijken de meningen hierover toch uiteen te 
lopen. Zo trekken Enderby et al. (1987) de volgende, schijnbaar paradoxale 
conclusie:  

 
“The study confirms that the initial severity of aphasia predicts the final 
severity, and that the improvement seen is not related to the initial severity of 
language loss.” 
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Uit het vervolg blijkt dat de onderzoekers met die tweede conclusie bedoelen dat 
patiënten allemaal ongeveer dezelfde ‘hoeveelheid’ herstel doormaken en dat de 
omvang van het herstel niet gerelateerd is aan de ernst van het taalverlies. Hoewel er 
bij ernstige afasie meer ‘ruimte’ voor herstel is, herstellen patiënten met een ernstige 
afasie volgens Enderby en collega’s dus niet méér dan patiënten met een lichte 
afasie.  
In Wallesch et al. (1992) werd ook gevonden dat de initiële ernst van de afasie de 
uiteindelijke ernst voorspelde, maar dit kwam volgens Wallesch en collega’s vooral 
doordat de patiënten met een lichte initiële afasie een veel voorspelbaarder 
herstelverloop kenden dan de patiënten met een ernstige afasie, waardoor de 
groepsresultaten werden vertekend.  
Laska et al. (2001) maakten een onderscheid tussen patiënten met een lichte en een 
ernstige afasie en vond dat patiënten met een ernstige afasie in het begin een groter 
herstel doormaakten, en dat patiënten met een lichte afasie vaker volledig herstelden 
(maar daarbij uiteraard een minder groot herstel doormaakten). Dit is in tegenspraak 
met de conclusie van Enderby et al. (1987) dat de omvang van het herstel voor alle 
patiënten ongeveer even groot is en dat er geen relatie is tussen de initiële ernst van 
de afasie en de omvang van het herstel. Een goede individuele voorspelling op basis 
van de ernst van de afasie is dus waarschijnlijk alleen haalbaar voor de lichte 
gevallen. 
 
Dat het type afasie een factor bij het herstel van afasie zou kunnen zijn, is een punt 
van discussie in de literatuur. Gezien de discussie over het nut van 
afasieclassificaties in het algemeen en van de klassieke indeling van afasie in het 
bijzonder, is dit ook niet zo verwonderlijk.  
In Brust et al. (1976) wordt het type afasie (net als de ernst van de afasie) als een 
aanwijzing gezien voor het herstelverloop in de eerste 4-12 weken. Ook Kertesz & 
McCabe (1977) melden dat er in eerdere onderzoeksliteratuur claims zijn dat 
bepaalde typen afasie beter herstellen. Door problemen met de afasieclassificatie 
spraken die claims elkaar echter tegen. Kertesz en McCabe vonden zelf dat globale 
afasie een slechte uitkomst had, en dat conductieafasie en amnestische afasie een 
redelijke tot uitstekende uitkomst hadden. De vraag is echter of dit niet is terug te 
voeren op een verschil in ernst. Voor een afasie van Wernicke of van Broca werd 
een wisselende uitkomst gevonden.  
Het nut van afasieclassificatie wordt in de periode daarna steeds twijfelachtiger, met 
name in de acute fase (Kertesz, 1979)28. Hierdoor komt ook het belang van het type 
afasie als prognostische factor ter discussie te staan. In het literatuuroverzicht van 
Sarno (1991) en Basso (1992) blijkt de discussie over het type afasie als factor nog 
niet beëindigd, maar Basso stelt wel dat het type afasie moeilijk is los te koppelen 
van de initiële ernst van de afasie, aangezien sommige typen afasie per definitie 
ernstiger zijn dan andere. Mazzoni et al. (1992) verruilden de klassieke typologie 
voor de indeling in vloeiende en niet-vloeiende afasie en vonden dat de expressie, 
vooral bij niet-vloeiende patiënten, minder herstelde dan het taalbegrip (waar het 
type afasie niet van invloed leek te zijn). Hierbij zou overigens kunnen worden 

                                                           
28 Om verwarring te voorkomen: Kertesz is blijkens zijn publicaties wèl een voorstander van 
afasieclassificatie, maar niet van afasieclassificatie in de acute fase. 
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opgemerkt dat een verschil in ernst (tussen patiënten met een vloeiende en een niet-
vloeiende afasie) niet uitgesloten was. 
In Wallesch et al. (1992) werd geen duidelijke correlatie gevonden tussen het initiële 
patroon in de taalstoornissen en het uiteindelijke syndroom, waaruit Wallesch en 
collega’s net als Kertesz (1979) concluderen dat het klinisch weinig nut heeft om 
een classificatie in syndromen te gebruiken in de eerste 2 weken post onset om de 
uiteindelijke uitkomst te voorspellen. Ook Laska et al. (2001) vonden dat de mate 
van herstel niet werd beïnvloed door type afasie of vloeiendheid. 
 
Ernst en type afasie leveren dus vooralsnog slechts beperkte prognostische 
informatie voor het herstel en de uiteindelijke uitkomst. De ernst van de afasie is 
alleen prognostisch relevant gebleken voor lichte afasie; bij matig-ernstige of 
ernstige afasie is er veel variatie mogelijk in het herstel. Het type afasie lijkt niet 
bruikbaar als prognostische factor: de voorspellende waarde van het type was 
nergens geheel los te zien van de ernst van de afasie, doordat de indeling in types 
ook in grote mate op verschillen in ernst gebaseerd is. Zeker voor de acute fase lijkt 
een afasieclassificatie dan ook niet zinvol. 
 
 
2.4.4 Medische factoren 
 
Naast de afasie kan de patiënt allerlei bijkomende gevolgen van het CVA 
ondervinden, of van de medische problemen die daarmee samenhangen. Hoe deze 
medische factoren het herstel van de afasie beïnvloeden of kunnen voorspellen is 
nog maar weinig systematisch onderzocht. De keuze om een medische factor al dan 
niet bij een onderzoek te betrekken lijkt tot nu toe vrij willekeurig te zijn gemaakt.  
Zo melden Kertesz & McCabe (1977) dat aanhoudende hemiplegie waarschijnlijk 
een slecht prognostisch teken is bij afasie, maar in latere onderzoeken keert deze 
factor niet terug.  
Enderby et al. (1987) melden dat incontinente patiënten ernstiger afatisch waren dan 
continente patiënten (maar de verschillen waren niet significant). Patiënten die nog 
konden lopen (al dan niet met hulp), hadden significant minder ernstige 
taalproblemen dan patiënten die niet konden lopen, maar het verschil in herstel was 
niet significant. Patiënten met linkszijdig krachtsverlies kenden een significant 
voorspoediger herstel dan patiënten met rechtszijdig krachtsverlies.  
De aanwezigheid van orale apraxie (bij niet-vloeiende afasiepatiënten) zou volgens 
Mazzoni en collega’s (Mazzoni et al., 1992) een negatieve prognostische factor zijn. 
Tot slot melden Laska et al. (2001) dat bij atriumfibrillatie de prognose voor 
afatische patiënten slechter was. Ook waren patiënten met atriumfibrillatie in het 
algemeen ouder, hadden ze grotere laesies en een hogere korte- en langetermijn-
sterfte, bleven ze langer in het ziekenhuis, hadden ze zwaardere handicaps na het 
CVA en werden ze minder vaak naar huis teruggestuurd (maar naar een instelling 
waar ze konden worden verzorgd of verpleegd). Het is echter nog maar de vraag of 
dit ook betekent dat alle patiënten met atriumfibrillatie een slechtere prognose 
hebben, of dat dit alleen geldt voor de groep als geheel. 
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Op het eerste gezicht lijkt het verwonderlijk dat zo weinig bronnen de invloed van 
medische factoren onderzocht hebben. Dit zou kunnen komen doordat factoren die 
invloed kunnen hebben op het herstel van afasie (zoals omvang en plaats van de 
laesie) ook invloed hebben op de aanwezigheid, de ernst en het herstel van de 
overige medische problemen die door het CVA kunnen worden veroorzaakt (zoals 
hemiplegie, verminderde mobiliteit, orale apraxie en dergelijke), waardoor de 
invloed van de medische factoren op het herstel van de afasie niet goed te scheiden 
is van de invloed van de neurologische factoren. Toch lijkt het ook logisch om te 
veronderstellen dat de prognose van afasieherstel slechter is naarmate er meer 
bijkomende neurologische en andere medische problemen zijn waarvan de patiënt 
moet herstellen. Het zou echter geen kwaad kunnen als een dergelijk verband ook 
cijfermatig aangetoond werd.  
 
 
2.4.5 Motivationele en emotionele factoren 
 
Een vergelijkbare redenatie geldt voor de zogenaamde motivationele en emotionele 
factoren. Dat de motivatie van de patiënt een factor zou kunnen zijn bij het herstel 
van afasie, wordt klinisch vaak verondersteld, maar tot op heden is er weinig 
onderzoek naar gedaan (Cappa, 1998). Basso (1992) laat bijvoorbeeld motivatie weg 
in een literatuuroverzicht over herstelfactoren, omdat motivatie volgens haar niet 
experimenteel meetbaar is. Het is de vraag of zij daarin gelijk heeft: aan de hand van 
specifieke vragen zou een onderzoeker ongetwijfeld een redelijk beeld kunnen 
krijgen over de motivatie, zeker tijdens het revalidatieproces. Of motivatie grote 
invloed heeft op het spontane herstel in de acute fase valt overigens wel sterk te 
betwijfelen, omdat het spontane herstel in de acute fase vooral lijkt samen te gaan 
met een verbetering van de fysieke neurologische toestand van de hersenen (zie ook 
paragraaf 2.5). Het zou, volgens Deelman & van Harskamp (1988), dan ook beter 
zijn om de motivatie van de patiënt als een ‘technisch’ probleem tijdens de 
revalidatie te zien, dan om ervan uit te gaan dat een ongemotiveerde patiënt een 
slechte prognose heeft. 
Wel zijn er aanwijzingen dat emotionele factoren, zoals de aanwezigheid van 
depressie (Cappa, 1998; Robinson, 1998a) en angststoornissen (Robinson, 1998b), 
een negatieve invloed kunnen hebben op het herstel. Mogelijk is er een 
wisselwerking tussen depressie en afasie, waarbij de depressie het herstel van afasie 
negatief beïnvloedt en de afasie een negatief effect heeft op de duur en de ernst van 
de depressie (Ferro et al., 1999). Of een eventuele invloed van depressie of 
angststoornissen al merkbaar is in de acute fase wordt niet vermeld, maar het is 
zeker niet ondenkbaar. 
 
Op dit moment zijn er dus nog maar weinig concrete aanwijzingen voor een grote 
rol van motivationele en emotionele factoren bij het herstel van afasie in de acute 
fase. 
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2.4.6 Therapeutische factoren 
 
Taaltherapie bij afasie neemt in de onderzoeksliteratuur een merkwaardige plaats in. 
Ondanks de vele onderzoeken die er naar afasietherapie gedaan zijn in de tweede 
helft van de vorige eeuw, is men er nog niet in geslaagd om aannemelijk te maken 
dat afasietherapie effect heeft (zie ook paragraaf 1.5). Prins (1987) komt 
bijvoorbeeld op basis van de literatuur tot de conclusie dat het effect van taaltherapie 
op het herstel van afasie nooit erg groot kan zijn. In ongeveer de helft van de 
onderzoeken werd geen effect van afasietherapie gevonden en in de onderzoeken 
waarin wel een effect werd gerapporteerd, werd in de meeste gevallen geen 
controlegroep gebruikt, of een controlegroep die niet op dezelfde manier was 
samengesteld als de therapiegroep (zie voor een uitgebreide bespreking van de 
methodologische tekortkomingen van het effectonderzoek naar afasietherapie: Prins, 
1987). In de afgelopen jaren blijkt de geldigheid van deze conclusie nog niet te zijn 
verminderd, gezien de tekortkomingen van recente effectonderzoeken naar 
afasietherapie die in Ferro et al. (1999) worden opgenoemd. 
Prins (1987) concludeert ook dat er in geen enkel onderzoek ondubbelzinnig is 
aangetoond dat afasiepatiënten na afloop van hun therapie een duidelijke 
vooruitgang vertoonden in hun alledaagse taalgebruik (met andere woorden: in de 
spontane taal). Voor zover er al sprake is van duidelijke therapie-effecten hebben 
deze betrekking op taaltests, zoals benoemen, of (in het gunstigste geval) op semi-
spontane taal: recentelijk werd bijvoorbeeld, in Doesborgh (2004), de ANTAT 
gebruikt om therapie-effecten te meten.  
De vraag of afasietherapie invloed heeft op het herstel, kan dan ook nog niet 
bevestigend beantwoord worden (zie ook: Greener et al., 2002). De invloed van 
afasietherapie in de acute fase is mogelijk nog onduidelijker, temeer daar het 
spontane herstel in deze fase volgens de literatuur het grootst is en een deel van de 
patiënten zonder enige vorm van therapie al volledig herstelt. Overigens is het op dit 
moment nog zeker niet gebruikelijk om afasietherapie te beginnen in de acute fase, 
al zijn er volgens Doesborgh (2004) wel plannen in die richting. 
 
Naast taaltherapie is er de laatste jaren aandacht voor de behandeling van 
afasiepatiënten met medicijnen om het spontane herstel van afasie te bevorderen 
(farmacotherapie). Ook hier is de methodologie niet altijd in orde (Ferro et al., 
1999): het aantal proefpersonen was te klein of het effect van de therapie werd 
slechts op één of meer deeltestjes gemeten, en niet in termen van de communicatieve 
mogelijkheden van de patiënt of in termen van de algemene beperking door de 
afasie. Voor deze vormen van therapie geldt echter evenzeer dat de resultaten in 
grootschalige en gecontroleerde trials bevestigd moeten worden (Ferro et al., 1999). 
Inmiddels vinden dergelijke onderzoeken ook plaats en zijn er bemoedigende 
resultaten gevonden, bijvoorbeeld bij patiënten die in de acute fase piracetam 
kregen, in combinatie met logopedie (Berthier, 2005). Ook de behandeling van 
depressie bij afasiepatiënten met antidepressiva zou een gunstig effect kunnen 
hebben op het spontane herstel van die patiënten, maar hoe groot dit effect is moet 
eveneens nog verder worden onderzocht.  
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2.4.7 Overzicht 
 
In tabel 2.2 zijn alle prognostische factoren in een overzicht bij elkaar gezet. 
 
Tabel 2.2 Overzicht invloed prognostische factoren op het herstel. 

Prognostische factoren Effect op herstel? Prognose 
Persoonlijke factoren   

Geslacht Nee  
Leeftijd Nee, hooguit indirect  

Handvoorkeur Nee / zeer klein effect  
Opleiding Onduidelijk  

IQ Nee  
Taalachtergrond Onduidelijk  

Neurologische factoren   
Etiologie van de laesie Ja Trauma > CVA > Tumoren 

Type CVA Omstreden Bloeding > Infarct 
Omvang van de laesie Onduidelijk  

Plaats van de laesie Onduidelijk Subcorticaal > Corticaal 
Kant van de laesie Nee  

Eerdere laesies Nee  
Atypische asymmetrieën Nee / onduidelijk  

Mogelijke activatie gebieden 
linkertemporaalkwab 

Mogelijk positief  

Afasiologische factoren   
Initiële ernst van afasie Onduidelijk, behalve bij lichte 

afasie 
 

Type afasie Nee  
Medische factoren   

Hemiplegie Mogelijk negatief  
Continentie Nee  

Mobiliteit Nee  
Krachtsverlies links/rechts Mogelijk k.v. links > k.v. rechts 

Orale apraxie bij  
niet-vloeiende patiënten 

Negatief  

Atriumfibrillatie Negatief  
Motivationele en emotionele factoren   

Motivatie Onduidelijk  
Depressie Negatief, wisselwerking  

Angststoornissen Negatief  
Therapeutische factoren   

Taaltherapie Onduidelijk, mogelijk positief  
Farmacotherapie Onduidelijk, mogelijk positief  

> = ‘heeft een betere prognose dan’; k.v. = krachtsverlies. 
 
Per besproken factor is kort aangegeven of deze factor volgens de meeste bronnen 
een duidelijk effect heeft op het herstel van de afasie, en zo ja: hoe dit effect er dan 
uitziet. 
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2.5 Neurologische mechanismen achter spontaan herstel 
 
Zoals in paragraaf 2.2.3 al werd gemeld, kunnen verschillende neurologische 
mechanismen verantwoordelijk zijn voor het spontane herstel van afasie. Voor de 
acute fase zou het vooral de afname van diaschise zijn die de basis voor het herstel 
vormt, terwijl in een latere fase een overname van functies door niet-beschadigde 
gebieden in dezelfde of in de tegenoverliggende hemisfeer het belangrijkste 
mechanisme achter herstel zou zijn (Cappa, 1998). Hieronder zal in grote lijnen 
worden uiteengezet op welke manier deze neurologische mechanismen volgens de 
literatuur verantwoordelijk kunnen zijn voor het herstel van afasie. 
 
 
2.5.1 Afname van diaschise 
 
In de periode direct na een acute hersenlaesie kan een functionele stoornis aanwezig 
zijn in structureel intacte gebieden in de hersenen die direct in verbinding staan met 
het beschadigde gebied (zowel in dezelfde hemisfeer als in de tegenoverliggende 
hemisfeer). Deze ‘uitschakeling op afstand’ wordt meestal diaschise genoemd, een 
term afkomstig van von Monakow (Cappa, 1998). Deze diaschise zou in de eerste 
maanden na het ontstaan van de laesie vaak afnemen. Afname van diaschise houdt in 
dat de gebieden die niet beschadigd zijn, maar tijdelijk functioneel gestoord waren, 
weer gereactiveerd worden. Hierdoor kunnen de neuropsychologische stoornissen 
(waaronder eventuele taalstoornissen) die door de diaschise veroorzaakt werden, 
herstellen. Welke taalfuncties van dit herstel het meest profiteren, is moeilijk te 
zeggen. Sommige onderzoekers (o.a. Ferro et al., 1999) gaan ervan uit dat met name 
het herstel van taalbegrip te maken heeft met de afname van diaschise, anderen 
(zoals Cappa, 1998) zien dit wat breder en koppelen afname van diaschise aan het 
herstel van de ‘taalfunctie’ in het algemeen. 
 
 
2.5.2 Overname van functies 
 
Een ander mechanisme dat verantwoordelijk zou kunnen zijn voor een deel van het 
herstel, is de spontane overname van taalfuncties door andere, niet getroffen 
gebieden, die vóór de laesie niet of slechts ten dele een taalfunctie verzorgden. Met 
name de rechterhemisfeer wordt hierbij vaak genoemd. Aanwijzingen dat de 
rechterhemisfeer taalfuncties zou kunnen overnemen, zijn bijvoorbeeld afkomstig 
van onderzoek bij patiënten die na een eerste laesie in de linkerhemisfeer afasie 
kregen en daarvan herstelden, maar na een tweede laesie, in de rechterhemisfeer, 
opnieuw achteruitgingen (Cappa, 1998). Ook uit rCBF en PET onderzoeken met 
afatische patiënten bleek dat de rechterhemisfeer betrokken kan zijn bij het herstel 
van taalfuncties (zie onder andere Weiller, Isensee, Rijntjes, Huber, Müller, Bier, 
Dutschka, Woods, Noth & Diener, 1995). In recent onderzoek met behulp van fMRI 
werden nieuwe aanwijzingen gevonden voor overname van taalfuncties door 
gebieden in de rechterhemisfeer, maar ook in de linkerhemisfeer (Thompson, 2000). 
Sommige taalfuncties, zoals het voorbereiden van de articulatie, zouden echter niet 
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door de rechterhemisfeer overgenomen kunnen worden (Vallar, Perani, Cappa, 
Messa, Lenzi & Fazio, 1988). Hoe deze overname van functies precies werkt, en of 
er bijvoorbeeld sprake is van het opnieuw aanleren van bepaalde functies, wordt niet 
duidelijk uit de literatuur. De algemene verwachting lijkt te zijn dat een dergelijke 
overname van taalfuncties door andere gebieden niet een volledig herstel tot gevolg 
heeft, en dat dit mechanisme vooral zichtbaar wordt op de langere termijn (na de 
eerste paar maanden post onset).  
 

2.6 Discussie en Conclusies 
 
Voordat uit het voorafgaande conclusies kunnen worden getrokken, zal eerst worden 
gekeken naar enkele tekortkomingen van de onderzoeken naar het herstelverloop 
van afasie, zodat de conclusies op waarde geschat kunnen worden. 
 
Ten eerste verschillen de besproken onderzoeken sterk van elkaar in methodologisch 
opzicht. De belangrijkste verschillen kunnen als volgt worden samengevat: 
 
1. De ernst van de afasie wordt op verschillende manieren gedefinieerd of gemeten 

(bijvoorbeeld met ernstschalen, of met een totaalscore op basis van meerdere 
deeltests). 

2. Er worden verschillende tests gebruikt (zoals de PICA, de WAB, de AAT of de 
ANELT). 

3. Sommige onderzoeken maken gebruik van spontane-taaldata (meestal in de 
vorm van een beoordeling van de spontane taal). 

4. Sommige onderzoeken maken gebruik van een afasieclassificatie, maar de 
definities van de verschillende afasietypen kunnen sterk uiteenlopen. 

5. De rol van therapie is niet hetzelfde (er wordt geen therapie gegeven, de 
therapie blijft buiten beschouwing of de therapie maakt deel uit van het 
onderzoek). 

6. De patiënt wordt al dan niet in de acute fase onderzocht (formeel of informeel). 
7. Het aantal meetmomenten loopt sterk uiteen. 
8. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende definities van ‘herstel’ en ‘volledig 

herstel’. 
9. De omvang van het herstel wordt bekeken voor de totale onderzoeksgroep of 

voor elke individuele patiënt afzonderlijk. 
10. Meestal wordt de ernst van de afasie als uitgangspunt genomen om het verloop 

van de afasie te bekijken, maar soms ook het type afasie. 
11. De afasie wordt als geheel bekeken, of opgesplitst in modaliteiten, linguïstische 

niveaus of prestaties op specifieke taaltestjes.  
 
Bovenstaande lijst geeft aan dat het vergelijken van de uitkomsten van verschillende 
onderzoeken vaak lastig en soms zelfs onmogelijk is.  
 
Ten tweede moet men zich realiseren dat de meeste onderzoeken op een of andere 
manier gebruik gemaakt hebben van formele testresultaten. Zoals verschillende 
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onderzoekers al hebben opgemerkt (Prins, 1987; Deelman & van Harskamp, 1988) 
houdt een verbetering in de testprestaties niet noodzakelijk in dat het alledaagse 
taalgebruik ook vooruitgaat. 
Het gebruik van subjectieve beoordelingsschalen voor de spontane taal, een andere 
veelgebruikte manier om de afasie in kaart te brengen, kan in principe een betere 
indruk geven van het alledaagse taalgebruik (bijvoorbeeld met schalen die de 
communicatieve vaardigheid in zijn totaliteit en/of op verschillende deelaspecten 
beoordelen). Dergelijke beoordelingsschalen worden onder andere gebruikt in de 
Akense Afasie Test (Huber et al., 1983; Graetz et al., 1992) en de Boston Diagnostic 
Aphasia Examination (BDAE: Goodglass & Kaplan, 1972; Goodglass & Kaplan, 
1983a; Goodglass, Kaplan & Barresi, 2001). Een nadeel bij subjectieve 
beoordelingsschalen is dat ze vaak niet betrouwbaar zijn (in hoeverre is een 
beoordelaar consequent als hetzelfde spontane-taalsample op een later tijdstip 
opnieuw wordt beoordeeld; in hoeverre maken twee beoordelaars dezelfde 
beoordeling), en dat ook de validiteit soms omstreden is (meet de schaal inderdaad 
wat hij zou moeten meten?). 
Het gebruik van spontane-taalmaten is zeldzaam in de onderzoeksliteratuur (zie ook 
hoofdstuk 3), zeker wat betreft het acute fase-onderzoek. Dit heeft waarschijnlijk 
onder meer te maken met de grote tijdsinvestering die nodig is voor het uitschrijven 
en analyseren van de spontane taal. Om een idee te krijgen: bij een vloeiende 
afasiepatiënt kost het uitschrijven van drie minuten spontane taal al gauw meer dan 
een uur. De analyse en interpretatie van datzelfde fragment zullen in sommige 
gevallen meerdere uren in beslag nemen. Dat één van de weinige uitzonderingen op 
de regel (Holland et al., 1985) slechts één geval intensief analyseert met spontane-
taalmaten, wekt dan ook geen verbazing. Op het gebied van het gebruik van 
spontane-taalmaten in de acute fase moet het meeste werk dan ook nog gedaan 
worden. 
 
Ten derde beperken de meeste onderzoeken zich tot groepsresultaten. In sommige 
gevallen levert dit duidelijke conclusies op over het herstel van de patiënten als 

groep, maar dit hoeft nog geen informatie op te leveren voor de individuele patiënt. 
De prognose voor de individuele patiënt blijft dan ook moeilijk (Deelman & Van 
Harskamp, 1988). 
 
Met deze beperkingen in het achterhoofd, kan de besproken onderzoeksliteratuur als 
volgt worden samengevat: 
 

1. Het herstelverloop van afasie vindt voor het belangrijkste deel plaats in de 
acute fase, de periode waarin de patiënt in het ziekenhuis verblijft. De 
aanwezigheid van de afasie kan daardoor zelfs onopgemerkt blijven, omdat 
er een snel en volledig herstel kan plaatsvinden voordat er aandacht is voor 
eventuele taalproblemen. De kansen op herstel nemen na de acute fase sterk 
af, zeker als het herstel niet al in de eerste maand post onset is begonnen. 
Herstel in een latere fase is niet uitgesloten, maar is vaak niet volledig, al 
verschillen de onderzoekers wat dat betreft sterk van mening. Mogelijk is 
er sprake van twee aparte herstelpatronen: een vroeg en snel herstel 
tegenover een geleidelijk en langzaam herstel. Deze herstelpatronen zouden 
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verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillen tussen patiënten wat betreft 
het herstelverloop, maar ook voor verschillende fasen binnen het 
herstelverloop van de individuele patiënt. Aan deze twee herstelpatronen of 
herstelfasen zouden verschillende neurologische mechanismen (afname van 
diaschise respectievelijk een overname van taalfuncties door andere 
gebieden in de hersenen) ten grondslag kunnen liggen. 

 
2. Tussen de 21 en 38% van de acute CVA-patiënten heeft afasie. Een groot 

deel van de afasiepatiënten (tussen de 21 en de 41%) overlijdt in de eerste 
6-18 maanden. Zo’n 7% van de CVA-patiënten blijft afatisch op 6 
maanden, tussen de 21 en de 56% van de patiënten die bij binnenkomst 
afatisch zijn. Voor ernstige afasie is de prognose zeer slecht, zowel wat 
betreft het aantal patiënten dat overlijdt, als het aantal overlevenden dat 
afatisch blijft. Voor lichte afasie is de prognose beter, tussen de 50 en 70% 
zou volledig herstellen. De uiteindelijke herstelpercentages binnen de 
gehele afatische groep lopen uiteen van 19% (na 1-3 maanden) tot 43% (op 
6 maanden). Op basis van enkele grootschalige onderzoeken naar herstel 
van afasie vanaf de acute fase zou je kunnen stellen dat van elke 100 CVA-
patiënten er minstens 21 afatisch zijn in de acute fase, waarvan er minstens 
4 overlijden, minstens 4 afatisch blijven en minstens 4 herstellen in de 
eerste maanden post onset. Over de overige 9 afatische patiënten kan geen 
uitspraak gedaan worden, door de verschillen in opzet en resultaten van de 
desbetreffende onderzoeken. 

 
3. Het beoordelen van de afasiepatiënten in termen van een evolutie binnen de 

(klassieke) afasietypologie lijkt weinig zinvol, gezien de twijfels over het 
nut en de vergelijkbaarheid van afasieclassificaties in het algemeen, en 
gezien de beperkte testbaarheid van patiënten in de acute fase, waardoor 
vaak geen volledig en betrouwbaar oordeel over het afasietype kan worden 
gevormd. Op basis van de besproken onderzoeken lijkt het er op dat een 
verandering van de ernst van de afasie grotendeels verantwoordelijk is voor 
de gemelde evolutie.  

 
4. Over het herstel van individuele patiënten blijkt nog maar weinig bekend te 

zijn. Aan de ene kant leveren groepsonderzoeken hierover nauwelijks 
informatie op, aan de andere kant zijn individuele gegevens moeilijk 
statistisch te analyseren en moeilijk te generaliseren.  

 
5. Ook over verschillen in de acute fase in herstel tussen de taalmodaliteiten 

of tussen verschillende linguïstische niveaus is nog niet veel bekend. Wel 
lijkt er een algemene consensus te bestaan dat taalbegrip beter herstelt dan 
taalproductie en dat gesproken taal beter herstelt dan geschreven taal. 

 
6. In veel onderzoeken worden uitspraken gedaan over allerlei factoren die 

invloed zouden kunnen hebben op het herstel van afasie. Deze factoren zijn 
op te delen in persoonlijke, neurologische, afasiologische, medische, 
motivationele en emotionele, en therapeutische factoren. Slechts enkele van 
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deze factoren, met name de etiologie van de laesie en (bij lichte afasie) de 
initiële ernst van de afasie, lijken daadwerkelijk een rol te spelen bij het 
herstel. Er zijn ook aanwijzingen dat bepaalde medische (de aanwezigheid 
van orale apraxie, het voorkomen van atriumfibrillatie) en emotionele 
factoren (de aanwezigheid van depressie en/of angststoornissen) een 
eventuele negatieve invloed op het herstel uitoefenen, maar de invloed van 
de overige besproken factoren is onduidelijk, omstreden of uiterst 
minimaal. 

 
Op grond van de onderzoeksliteratuur over herstel van afasie in de acute fase, lijken 
de volgende conclusies dan ook gerechtvaardigd: 
 

1. Er is meer onderzoek nodig naar herstel bij individuele afasiepatiënten en 
dit onderzoek moet al vanaf de acute fase plaatsvinden. 

2. Bij het verrichten van onderzoek bij afasiepatiënten in de acute fase dient 
men rekening te houden met de beperkte mogelijkheden om patiënten te 
testen en, met name bij prospectief onderzoek, met een hoog 
uitvalpercentage. 

3. Er zou, gezien de beperkte testmogelijkheden, vaker gebruik moeten 
worden gemaakt van spontane-taaldata in onderzoeken die zich bezig 
houden met het herstel van afasie vanaf de acute fase. 

4. Het heeft weinig zin om de patiënten in de acute fase in te delen volgens de 
klassieke afasietypologie. 

5. Bij het onderzoeken van afasiepatiënten in de acute fase moet men 
proberen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het CVA en de 
laesie, de ernst van de afasie en de medische context van de patiënt. In de 
acute fase speelt therapie vooralsnog een ondergeschikte rol. 

 
Deze conclusies zijn meegenomen in de opzet van het onderzoek dat in dit 
proefschrift besproken wordt. 



 
 
 



Hoofdstuk 3. Spontane-taalanalyses 
 

3.1 Inleiding 
 
Om inzicht te krijgen in de taalstoornis van een afasiepatiënt wordt heden ten dage 
voornamelijk vertrouwd op de resultaten van taaltests, variërend van losse tests die 
focussen op een specifiek aspect van de taalstoornis, tot complete (al dan niet 
gestandaardiseerde) testbatterijen. In sommige gevallen wordt daarbij ook gekeken 
naar de spontane taal, maar van een uitgebreide analyse van de spontane taal is 
slechts zelden sprake. Dit wekt verbazing op, want zoals Prins al constateerde:  
 

“Afwijkingen in de spontane taal zijn doorgaans niet alleen de meest 
opvallende, maar voor de patiënt en zijn omgeving ook meest deprimerende 
manifestatie van een afasie, en een vooruitgang in de spontane taal is zowel 
het meest fundamentele therapiedoel als de meest relevante indicator voor 
herstel, m.a.w. het is voor de patiënt uiteraard veel belangrijker om weer een 
min of meer normaal gesprek te kunnen voeren dan om op commando een 
aantal voorwerpen te benoemen of zinnen na te zeggen.” (Prins, 1987, p.184) 

 
In dit hoofdstuk zal aan de orde komen op welke manier de spontane taal van afatici 
en de veranderingen daarin tot nu toe geanalyseerd zijn en welke voor- en nadelen 
de verschillende methoden hebben. Daarbij zal ook besproken worden waarom 
spontane-taalanalyses nog zo zelden worden uitgevoerd en in hoeverre de bestaande 
methoden geschikt zouden zijn voor het analyseren van spontaan herstel van de 
spontane taal bij acute afasiepatiënten. Zoals in paragraaf 1.6 al werd vermeld, is er 
overigens een duidelijk onderscheid te maken tussen spontane en semi-spontane 
taal, vooral wat betreft de mogelijkheid om de uitingen van proefpersonen op 
inhoudelijke correctheid te controleren. In veel onderzoeken wordt een dergelijk 
onderscheid echter niet zo strikt aangehouden: veel ‘spontane’ taalmaten die in de 
onderzoeksliteratuur worden beschreven, zijn in feite bedoeld voor de analyse van 
semi-spontane taal, uitgelokt met één specifieke stimulus (zoals de 
‘Koekjesdiefstalplaat’ van de BDAE). Deze taalmaten kunnen dan ook meestal niet 
worden gebruikt bij een andere dan de oorspronkelijke stimulus, laat staan voor de 
analyse van spontane taal in interviewsituaties, omdat eventueel beschikbare normen 
stimulus-specifiek zijn. Taalmaten voor de analyse van semi-spontane taal zullen 
hier dan ook buiten beschouwing blijven. 
 

3.2 Analyses van spontane taal in een interview 
 
De analyse van spontane-taalinterviews kan op verschillende manieren plaatsvinden.  
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Ten eerste moet er een onderscheid worden gemaakt tussen beoordelingsschalen 
enerzijds en spontane-taalmaten anderzijds.  
Bij beoordelingsschalen wordt een spontane-taalsample beluisterd door één of 
meerdere beoordelaars, die vervolgens een score of een bepaalde kwalificatie 
(bijvoorbeeld: ‘spreekt vloeiend’ of ‘geen semantische parafasieën’) moeten 
toekennen. Een dergelijk oordeel is grotendeels subjectief: de extreme scores en 
kwalificaties zullen in de praktijk door alle beoordelaars op dezelfde manier 
toegekend worden, maar de scores en kwalificaties daartussenin, die voor het volgen 
van eventueel herstel het interessantst zijn, verlagen de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid van dergelijke schalen soms dramatisch. 
Bij spontane-taalmaten wordt over het algemeen geen oordeel gegeven, maar wordt 
zo objectief mogelijk geteld (‘gescoord’) hoe vaak bepaalde talige verschijnselen 
voorkomen in een transcript van een spontane-taalsample. Hoewel spontane-
taalmaten bekend staan als veel objectievere meetinstrumenten dan beoordelings-
schalen, kan het sterk afhangen van de definitie van een individuele taalmaat in 
hoeverre subjectieve oordelen toch een rol kunnen spelen bij het berekenen van die 
maat. Zo kan het zijn dat een taalmaat als Gemiddelde Zinslengte in geschreven taal 
een hoge mate van objectiviteit en betrouwbaarheid kent, terwijl het equivalent van 
die maat in gesproken taal, Gemiddelde Uitingslengte (MLU; Mean Length of 

Utterance), in sterke mate afhankelijk is van hoe men de grenzen van een uiting 
denkt vast te stellen. Bij de MLU is er overigens sprake van een paradoxale situatie: 
de MLU is vanwege de problemen met het vaststellen van uitingsgrenzen in 
gesproken taal minder geschikt voor gebruik bij afatische patiënten met syntactische 
problemen (agrammatisme en paragrammatisme), terwijl veranderingen in een 
dergelijke maat juist bij deze subgroep aanwijzingen voor het herstel zouden kunnen 
zijn.  
Een tweede onderscheid, dat nauw verwant is met het onderscheid tussen 
‘subjectieve’ beoordelingsschalen tegenover ‘objectieve’ spontane-taalmaten, is het 
onderscheid tussen een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering. Bij een 
kwantitatieve benadering worden taalsamples bekeken aan de hand van een aantal 
van tevoren vastgestelde taalmaten (of beoordelingsschalen), terwijl bij een 
kwalitatieve benadering de te gebruiken meetinstrumenten worden bepaald aan de 
hand van de gevonden verschijnselen in een sample (of een gedeelte daarvan). Hoe 
een sample bestudeerd zal worden staat in een kwalitatieve benadering dus van 
tevoren nog niet helemaal vast. Een dergelijke kwalitatieve benadering wordt vaak 
gebruikt in onderzoeken die zich bezighouden met Conversatie Analyse (CA). Een 
uitgebreid overzicht van de methodologie en de voor- en nadelen van Conversatie 
Analyse is te vinden in Damico, Simmons-Mackie, Oelschlaeger, Elman & 
Armstrong (1999) en Damico, Oelschlaeger & Simmons-Mackie (1999). Ondanks 
het sterk subjectieve karakter en andere methodologische bezwaren tegen de 
kwalitatieve benadering (zoals de onmogelijkheid om daarmee groepsonderzoek te 
verrichten), kan een kwalitatieve analyse in sommige gevallen toch zinvol zijn, 
bijvoorbeeld bij het zichtbaar maken van communicatieve en pragmatische 
problemen tussen chronisch afatische patiënten en hun gesprekspartners. Met behulp 
van communicatieadviezen worden de gesprekspartners dan in staat gesteld om de 
communicatie met de afatische patiënt beter (bijvoorbeeld gestructureerder of 
minder conflictueus) te laten verlopen. Voor de analyse van acute afasiepatiënten is 
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een dergelijke benadering echter niet geschikt, met name omdat de communicatieve 
en pragmatische problemen tussen de patiënt en zijn gesprekspartners in de acute 
fase nog niet bekend zijn en pas geïnventariseerd kunnen worden als de patiënt weer 
terug is in zijn vertrouwde omgeving. Een kwantitatieve benadering lijkt dan ook 
meer voor de hand te liggen. 
Van de verschillende soorten meetinstrumenten die mogelijk geschikt zijn voor de 
analyse van spontane taal in de acute fase (beoordelingsschalen en objectieve 
kwantitatieve taalmaten) zullen de voornaamste representanten in de volgende 
paragrafen worden besproken. 
 
 
3.2.1 Beoordelingsschalen 
 
De meeste beoordelingsschalen voor spontane taal maken deel uit van 
gestandaardiseerde testbatterijen voor afasie. Internationaal gezien is de Boston 

Diagnostic Aphasia Examination (BDAE: Goodglass & Kaplan, 1972; 1983a; 
Goodglass, Kaplan & Barresi, 2001) ongetwijfeld de bekendste testbatterij, gezien 
de vele onderzoeken die hiervan gebruik hebben gemaakt. Een goede tweede is de 
Western Aphasia Battery (WAB: Kertesz, 1982; Kertesz & Poole, 1974). In 
Nederland worden meestal twee andere tests gebruikt: de SAN-test (ontwikkeld door 
de Stichting Afasie Nederland; Deelman, Koning-Haanstra, Liebrand & Van den 
Burg, 1987) en de Akense Afasie Test (Graetz et al., 1992), een bewerking en 
vertaling van de Duitse Aachener Aphasie Test (AAT: Huber et al., 1983).  
 
De eerste editie van de BDAE heeft een beoordelingsschaal en een ‘profiel’ voor de 
spontane taal. Aan de hand van de beoordelingsschaal, de Aphasia Severity Rating 

Scale (ASRS), wordt een score tussen 0 en 5 toegekend, waarbij vooral wordt 
gekeken naar de gevolgen van de afasie voor de communicatiemogelijkheden van de 
patiënt en naar diens bijdrage aan de conversatie. Het profiel, de Rating Scale 

Profile of Speech Characteristics (RSPSC), bestaat uit zeven aparte schalen met een 
score tussen 1 en 7: Melodic Line, Phrase Length, Articulatory Agility, Grammatical 

Form, Paraphasia in Running Speech, Word Finding en Auditory Comprehension. 
De eerste zes van deze schalen worden gescoord aan de hand van een spontane-
taalinterview en een beschrijving van een afbeelding (de Koekjesdiefstalplaat). Het 
toekennen van de scores vindt plaats tijdens of (bij voorkeur) na afloop van het 
onderzoek. De schaal voor Auditory Comprehension is gebaseerd op de gemiddelde 
score op vier testjes voor auditief begrip en staat dus los van het spontane-
taalinterview. Op basis van de score op de ASRS en het profiel op de RSPSC kan de 
patiënt ingedeeld worden in één van de klassieke afasietypen (zie paragraaf 1.8). 
In de tweede en derde editie van de BDAE is de RSPSC op sommige punten 
aangepast. Zo is er in de tweede editie een achtste schaal toegevoegd, Repetition, die 
eveneens gebaseerd is op testresultaten. In de derde editie is deze schaal gewijzigd 
in Sentence Repetition en zijn bij een aantal schalen de omschrijvingen bij de scores 
aangepast. 
De derde editie van de BDAE biedt ook de mogelijkheid om tijdens de afname te 
kiezen voor een uitgebreidere versie van bepaalde onderdelen, waaronder een 
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analyse van het spontane-taalinterview en de beschrijving van de Koekjesdiefstal-
plaat (eventueel nog aangevuld met de beschrijving van een aantal stripverhaaltjes 
op basis van de fabels van Aesopus). Deze analyse voorziet in een indeling in 
uitingen en is vooral gericht op de complexiteit van de uiting. Daarnaast wordt het 
aantal agrammatische weglatingen geteld. Uiteindelijk moeten de analyses leiden tot 
een algemene indruk van de (syntactische) complexiteit, de Complexity Index, en 
van de mate waarin de patiënt agrammatisch is, de Agrammatism Index. Hiervoor 
zijn percentielscores beschikbaar (althans voor het Engels). 
 
Hoewel de ontwikkeling van de BDAE (met name vanwege het RSPSC-profiel) 
ongetwijfeld historisch gezien van groot belang is geweest voor de afasiologie, 
kleeft er ook een groot aantal nadelen aan de manier waarop de spontane taal in dit 
profiel wordt geanalyseerd, waarvan er hieronder een drietal zal worden besproken.  
Ten eerste leunt de BDAE zwaar op de klassieke afasietypologie. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat de meeste afatische patiënten niet goed kunnen worden 
ingedeeld met deze typologie (ongeveer 70% niet, zie: Prins et al., 1978). Daar komt 
nog bij dat het geen zin heeft (zelfs niet volgens voorstanders van de klassieke 
typologie) om acute patiënten in te delen op basis van de klassieke afasietypen (zie 
ook paragraaf 2.3.2). 
Ten tweede wordt de spontane taal niet apart geanalyseerd in het RSPSC-profiel: 
niet alleen wordt er daarbij geen onderscheid gemaakt tussen spontane taal en semi-
spontane taal, ook worden er testresultaten bij het profiel betrokken. Voor de in de 
derde editie toegevoegde Complexity Index en Agrammatism Index geldt eveneens 
dat de resultaten van spontane taal en semi-spontane taal worden samengevoegd.  
Ten derde zijn de schalen moeilijk te gebruiken voor het kwantificeren van het 
herstelverloop, met name de schalen in het RSPSC-profiel. Er worden verschillende 
meeteenheden en kwalificaties gebruikt op de verschillende schalen, maar zelfs 
binnen elke schaal afzonderlijk zijn de kwalificaties soms moeilijk vergelijkbaar. De 
schaal voor Phrase Length loopt bijvoorbeeld van ‘1 woord’ via ‘4 woorden’ naar ‘7 
woorden’, de schaal voor Word Finding loopt van ‘vloeiend zonder informatie’ via 
‘informatie evenredig aan vloeiendheid’ naar ‘uitsluitend inhoudswoorden’. Ook de 
polariteit van de schalen is verschillend: bij Word Finding is het gewenste resultaat 
een score in het midden van de schaal (informatie evenredig aan vloeiendheid), 
terwijl bij de andere schalen de linkerkant van de schaal de slechtst mogelijke score 
representeert en de rechterkant de best mogelijke score. Bovendien is de afstand 
tussen twee punten op de ene schaal niet vergelijkbaar met de afstand tussen twee 
punten op de andere schaal en is het bij de meeste schalen niet duidelijk hoe de 
tussenliggende scores moeten worden geïnterpreteerd: alleen de kwalificaties bij de 
scores 1, 4 en 7 zijn voor elke schaal expliciet weergegeven. 
Ongetwijfeld zijn er meer aanmerkingen te maken met betrekking tot de BDAE (in 
Prins 1987 staat bijvoorbeeld een tiental bezwaren geformuleerd), maar op basis van 
deze drie nadelen lijken de spontane-taalonderdelen van de BDAE al niet zo 
geschikt om herstelverloop vanaf het begin van de acute fase in kaart te brengen. 
De recent toegevoegde (semi-)spontane-taalanalyse kan beschouwd worden als een 
stap in de goede richting, al is het aantal aspecten dat hierbij wordt bekeken erg 
beperkt (uitingscomplexiteit en agrammatisme) en bijna uitsluitend zinvol voor niet-
vloeiende patiënten. 
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De WAB (Kertesz & Poole, 1974; Kertesz, 1982) maakt gebruik van twee 11-
puntsschalen om de spontane taal van patiënten te beoordelen, één schaal voor de 
vloeiendheid (Fluency) en één voor de hoeveelheid overgedragen informatie 
(Information Content). Deze laatste schaal blijkt bij nadere beschouwing echter niet 
de spontane taal te beoordelen, maar gebaseerd te zijn op de informatie die de 
patiënt overdraagt in antwoord op een zestal beknopte standaardvragen29 en tijdens 
de beschrijving van een plaat. De vloeiendheidsschaal beoordeelt wel de spontane 
taal en is per punt zeer uitgebreid omschreven, maar is om verschillende redenen 
toch niet goed bruikbaar. 
Om te beginnen is de ernst van de afasie ongelijk verdeeld over de schaal. Scores 0-
4 zijn alle van toepassing op zeer ernstig afatische patiënten, score 5 en 6 op niet-
vloeiende patiënten, score 7 en 8 op patiënten met fonologisch respectievelijk 
semantisch jargon, score 9 op patiënten met lichte afasie of restafasie en score 10 op 
patiënten zonder problemen. Herstelverloop is op deze schaal niet of nauwelijks in 
kaart te brengen: een patiënt die van score 6 ‘vooruitgaat’ naar score 7 spreekt eerst 
in telegramstijl, maar met meer complete zinnen dan bij score 5 en met een mogelijk 
normaal ritmisch patroon, om vervolgens te vervallen in fonologisch jargon (score 
7).  
Een ander punt van kritiek is dat de vloeiendheidsschaal eigenlijk uiteenvalt in 11 
‘typen’ patiënten met een bepaald syndroom, aangezien bij elk punt een aantal 
verschillende symptomen staat vermeld. Dit levert onoverkomelijke problemen op 
als een patiënt symptomen vertoont die bij verschillende punten staan vermeld en 
maakt het toekennen van een score bij de meeste patiënten vrij willekeurig. 
Bovendien zal een beknopte klinische beschrijving in de meeste gevallen 
makkelijker zijn en meer specifieke informatie bevatten dan een score op deze 
schaal. 
Voor het beschrijven van het herstelverloop in de spontane taal in de acute fase zijn 
de schalen van de WAB dan ook niet bruikbaar. 
 
In de SAN-test (Deelman et al., 1987), die voor het eerst in 1981 verscheen en vanaf 
1976 werd ontwikkeld uit behoefte aan een objectief scoorbare Nederlandstalige 
testbatterij voor afatici, wordt de spontane taal op twee manieren geanalyseerd. Ten 
eerste door het berekenen van het spreektempo om de mate van vloeiendheid te 
bepalen en ten tweede door een beoordeling op een zevenpuntsschaal om de ernst 
van de afasie vast te stellen (het ‘communicatief vermogen’ van de patiënt). Deze 
zevenpuntsschaal is in principe goed bruikbaar en stuit op minder bezwaren dan 
bijvoorbeeld de 11-puntsschaal van de WAB. Zoals bij de meeste beoordelings-
schalen blijft het echter problematisch om een vooruitgang van bijvoorbeeld één 
punt op waarde te schatten (is een vooruitgang van score 1 naar score 2 
vergelijkbaar met een vooruitgang van score 6 naar score 7?). Ook is de beoordeling 
vrij summier: er vindt geen beoordeling op verschillende linguïstische niveaus 
plaats; alleen de algemene ernst wordt beoordeeld. In principe zou deze schaal 
echter wel geschikt kunnen zijn voor gebruik in de acute fase. 
 

                                                           
29 In tegenstelling tot de open ‘standaardvragen’ die voor het uitlokken van spontane taal worden 
gebruikt, zijn deze vragen zodanig geformuleerd dat er maar één of twee korte antwoorden mogelijk zijn.  
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De AAT (Huber et al., 1983; Nederlandse versie: Graetz et al., 1992) is 
tegenwoordig de meest gangbare klinische testbatterij voor het onderzoeken van 
afatische patiënten in Nederland. De spontane taalproductie wordt hierin beoordeeld 
aan de hand van zespunts-beoordelingsschalen (0-5) op zes niveaus: Communicatief 

Gedrag (I), Articulatie en Prosodie (II), Geautomatiseerde Taal (III), Semantische 

Structuur (IV), Fonematische Structuur (V) en Syntactische Structuur (VI). Bij 
sommige punten op deze schalen staan twee of drie mogelijke (combinaties van) 
symptomen vermeld, die dan met A, B en C worden onderscheiden. De resultaten 
van deze schalen worden vervolgens meegenomen in de berekening van het 
uiteindelijke profiel, waarbij de klassieke afasietypologie als richtlijn is gebruikt (het 
profiel van de patiënt kan door middel van een computerprogramma worden 
gematched met verschillende afasietypen). Hier zal alleen gekeken worden naar de 
beoordelingsschalen op zich, aangezien de complete AAT te omvangrijk is om in de 
acute fase bij de meeste patiënten afgenomen te worden. 
De beoordelingsschalen van de AAT vertonen qua opzet gelijkenissen met de 
schalen van de BDAE, maar in tegenstelling tot de schalen van de BDAE is elk punt 
op deze schalen uitgebreid omschreven, wat in termen van klinische bruikbaarheid 
een groot voordeel is. Aan de andere kant worden hierdoor ook enkele nadelen van 
deze beoordelingsschalen zichtbaar. 
Allereerst is schaal I, Communicatief Gedrag, eigenlijk een overkoepelende schaal 
voor de ernst van de afasie, die niet los te zien is van de scores op de andere schalen. 
Ten tweede is de schaal voor Syntactische Structuur geen continue schaal, dat wil 
zeggen: er zit in het midden een plotselinge overgang tussen het ‘niet-vloeiende’ 
syntactische patroon (score 1 en 2) en het ‘vloeiende’ patroon (score 3 en 4). Dit 
heeft tot gevolg dat een herstellende niet-vloeiende patiënt vanaf score 2 (korte 
syntactisch meestal niet volledige zinnen) eigenlijk alleen nog vooruit kan gaan naar 
score 5 (geen syntactische stoornissen), want een vooruitgang naar score 3 (lange 
complexe zinnen met bijvoorbeeld veel foutieve flexievormen) is niet erg 
waarschijnlijk. Andersom kunnen vloeiende patiënten op deze schaal niet lager dan 
3 scoren, ondanks zeer ernstige syntactische problemen. Door de breuk in de 
continuïteit is deze schaal minder goed bruikbaar als ernstschaal voor de 
syntactische problematiek, en dient hij meer als een klinische uitspraak over het type 
syntactische problemen. 
Ten derde is niet helemaal duidelijk waarom er een aparte schaal voor 
Geautomatiseerde Taal moet zijn: dit is namelijk geen apart linguïstisch niveau. Het 
vóórkomen van geautomatiseerd taalgebruik zou eigenlijk beter meegenomen 
kunnen worden bij de beoordeling van de Semantische Structuur. In feite wordt 
geautomatiseerde taal hier nu al bij betrokken, want bij Semantische Structuur wordt 
onder andere het aantal ‘inhoudsloze frasen’ beoordeeld, wat naar alle 
waarschijnlijkheid niet veel méér zegt dan het aantal ‘stereotypen’ en het aantal 
‘taalautomatismen’ dat bij Geautomatiseerde Taal wordt bekeken. 
Tenslotte geldt voor de beoordelingsschalen van de AAT wat ook voor de meeste 
andere beoordelingsschalen geldt: een verschil tussen twee punten heeft niet 
noodzakelijk overal op de schaal dezelfde ‘waarde’. 
Ondanks deze nadelen lijken de beoordelingsschalen van de AAT geschikt voor 
gebruik in de acute fase en, zij het in beperkte mate, voor het weergeven van het 
herstelverloop vanaf de acute fase. 
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In vergelijking met de SAN-test, die alleen een beoordelingsschaal voor 
‘communicatief vermogen’ heeft, geeft de AAT, naast een vrijwel identieke schaal 
voor ‘communicatief gedrag’, ook iets meer gedetailleerde informatie over de 
verschillende linguïstische niveaus. Bij gebrek aan beter (de ideale beoordelings-
schaal is ongetwijfeld een illusie), zullen de AAT-beoordelingsschalen dan ook 
gebruikt worden in dit onderzoek (zie ook paragraaf 4.4.2). 
 
 
3.2.2 Objectieve kwantitatieve spontane-taalmaten 
 
Pas in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw werd een begin gemaakt 
met het ontwikkelen van objectieve kwantitatieve spontane-taalmaten. De eerste 
aanzet werd hiertoe gegeven door wetenschappers van de zogeheten “Bostonse 
school”, waartoe wetenschappers als Geschwind, Goodglass en Kaplan behoren.  
Zo maakten Howes & Geschwind (1964) gebruik van het spreektempo (aantal 
woorden per minuut), het aantal onmiddellijke herhalingen, de frequentie van 

functiewoorden (voegwoorden, preposities, lidwoorden, hulpwerkwoorden en 
dergelijke) en de distributie van de woordfrequentie om twee typen afasie te kunnen 
onderscheiden. De gegevens van afatische patiënten werden daarbij in grafieken 
vergeleken met het bereik van gezonde proefpersonen. 
Goodglass, Quadfasel & Timberlake (1964) gebruikten de “Phrase Length Ratio” 
(de zinslengteratio), die berekend werd door het aantal woordgroepen van meer dan 
vijf woorden te delen door het aantal woordgroepen van één of twee woorden; 
woordgroepen werden onderscheiden door te tellen hoeveel woorden achter elkaar 
werden uitgesproken, zonder aarzeling of pauze. Ook hiermee zouden twee typen 
afasie (niet-vloeiend en vloeiend) objectief van elkaar gescheiden kunnen worden. 
Een probleem met deze maat is dat er stilzwijgend van uit wordt gegaan dat er altijd 
wel woordgroepen van één of twee woorden in een sample voorkomen. Zou dit 
namelijk niet het geval zijn, dan is de maat niet te berekenen omdat er door nul 
wordt gedeeld. Ook is het vreemd dat een maat voor zinslengte een deel van de 
mogelijke ‘zinnen’ volstrekt negeert, te weten: woordgroepen van drie of vier 
woorden.  
Hoewel beide pogingen om verschillende afasietypen objectief te onderscheiden 
uiteindelijk niet slaagden (zie: Prins, 1987), hebben deze onderzoeken wel enige 
invloed gehad op de keuzes voor bepaalde taalmaten van latere onderzoeken. 
Spreektempo is bijvoorbeeld nog steeds een gangbare spontane-taalmaat, maar ook 
in later gedefinieerde maten als de type-tokenratio (TTR) en de gemiddelde 

uitingslengte (Mean Length of Utterance, MLU) zijn nog sporen zichtbaar van deze 
eerste spontane-taalmaten.  
In de zeventiger jaren werd in Nederland een spontane-taalanalyse ontwikkeld met 
30 objectieve spontane-taalmaten30 (Wagenaar, Snow & Prins, 1975). 
Achtentwintig31 van deze taalmaten werden gebruikt in een groepsonderzoek met 81 
afatische patiënten waarin het verschil in herstel werd onderzocht tussen de scores 

                                                           
30 Vier van deze spontane-taalmaten waren in feite scores op een 7-puntsbeoordelingsschaal die gebaseerd 
was op Goodglass & Kaplan (1972).  
31 Drie van deze taalmaten waren in feite scores op een 7-puntsbeoordelingsschaal (zie vorige noot). 
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op de objectieve spontane-taalmaten enerzijds en een tweetal begripstests anderzijds 
(Prins et al., 1978). Hierbij werd voor het eerst gebruik gemaakt van een groot aantal 
objectieve taalmaten om de spontane taal van groepen afatische patiënten te 
analyseren; het herstel van individuele patiënten op de afzonderlijke spontane-
taalmaten bleef echter nog buiten beschouwing. Vervolgens werden de spontane-
taalmaten ook gebruikt voor een uitgebreide studie naar het effect van taaltherapie 
op de spontane taal van afatische patiënten. Dit resulteerde in diverse publicaties, 
opgenomen in het proefschrift van Prins (1987). De spontane-taalmaten die in deze 
onderzoeken gebruikt werden, konden aan de hand van een factoranalyse verdeeld 
worden in een zestal clusters. Deze factoranalyse is daarna nog verfijnd in 
Vermeulen, Bastiaanse & Van Wageningen (1989), op basis van 16 spontane-
taalmaten (in combinatie met een beoordelingsschaal voor articulatie en een 
benoemtest).  
 
In een aantal publicaties over objectieve spontane-taalmaten staan ook de 
gemiddelden en standaarddeviaties van de onderzochte groepen op elke taalmaat 
vermeld.  
Wagenaar et al. (1975) melden deze gegevens voor niet-vloeiende, vloeiende en 
‘gemengde’ afatische patiënten, en in Prins et al. (1978) zijn ook de gegevens van 
een controlegroep opgenomen (10 niet afatische CVA-patiënten en 8 familieleden 
van CVA-patiënten). Vermeulen & Bastiaanse (1984) geven gemiddelden, SD’s en 
ranges weer voor een controlegroep van 16 gezonde bewoners van een 
bejaardentehuis en voor een onderzoeksgroep van 121 afatici. Van 38 van deze 
patiënten zijn de gegevens ook per type geordend (11 patiënten met een afasie van 
Broca, 14 patiënten met een afasie van Wernicke en 13 patiënten met een 
amnestische afasie). In Edel, Ferwerda, Oskam, Pulles, Ran, Witten & Van der Zee 
(1989), een onderzoeksgroep onder begeleiding van Prins, staan groepsgegevens 
(gemiddelden en standaarddeviaties) van 14 normale volwassenen, 14 afatici, 11 
bejaarden en 11 demente patiënten, onder andere voor een aantal objectieve 
taalmaten. 
 
Naast de genoemde groepsonderzoeken, waarbij de resultaten van alle afatici werden 
afgezet tegen niet-afatische proefpersonen en soms een selectie nog apart werd 
bekeken op basis van vloeiendheid of type, zijn er ook enkele onderzoeken die met 
objectieve spontane-taalmaten individuele gevallen of subgroepen afatici hebben 
bekeken. 
De eerder genoemde studie van Holland et al. (1985) is vooral opmerkelijk omdat 
hierin ook diverse pragmatische taalmaten worden gebruikt om het herstel van een 
acute afatische patiënt te bekijken (zie paragraaf 1.7 en 2.3.3). Helaas zijn er voor 
geen van de gebruikte linguïstische of pragmatische taalmaten duidelijke normen of 
groepsgegevens vermeld.  
Een andere manier om naar de spontane taal te kijken is op basis van teksteenheden 
(Text Units of TU’s). In een aantal publicaties (onder andere: Edwards & Garman, 
1989; Edwards, Garman & Knott, 1993; Edwards & Knott, 1994; Bastiaanse, 
Edwards & Kiss, 1996) wordt gekeken naar de verdeling van verschillende soorten 

TU’s (te weten: Unclear, Minor, Lexical, Phrasal en Clausal TU’s) bij afatische 
patiënten en controlegroepen. De onderzochte samples hadden daarbij een omvang 
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van 100 TU’s (ongeveer 300 à 400 woorden). De grammaticale analyse die met deze 
samples wordt verricht, kan vrij gedetailleerd zijn. In Bastiaanse et al. (1996) wordt 
bijvoorbeeld ook gekeken naar de verdeling van hoofd- en bijzinnen, de verdeling 

van lexicale bijwoorden en bijwoorden die uit meerdere elementen bestaan, de 
verdeling van lexicale werkwoorden en koppelwerkwoorden, de verdeling van 

werkwoorden met verschillende aantallen argumenten en de type-tokenratio (TTR). 
Met name voor vloeiende patiënten kan een dergelijke analyse in principe nuttige 
informatie opleveren. Wil men echter alle patiënten in de acute fase bekijken, dan 
stuit het gebruik van TU’s als basiseenheid op een aantal problemen. Ten eerste 
komt niet elke patiënt in de acute fase tot 100 TU’s en is extrapolatie van het aantal 
TU’s moeilijk omdat het eenheden van zeer uiteenlopende lengte kunnen zijn. Ten 
tweede is het onderscheiden van TU’s op zichzelf al een complexe procedure, die 
niet alleen veel linguïstische expertise vraagt, maar ook erg tijdrovend is. Bovendien 
levert deze analyse voornamelijk syntactische informatie (en enige lexicale 
informatie) op en worden dus niet alle linguïstische niveaus hiermee voldoende 
onderzocht. Ten derde is van veel van de gebruikte taalmaten niet duidelijk in 
hoeverre een afwijking van de norm (de controlegroep) problematisch is in het 
dagelijks leven: hoeveel koppelwerkwoorden, werkwoorden met twee argumenten 
of bijzinnen moet iemand produceren om zich op een effectieve manier uit te 
drukken?  
Hoewel deze manier van analyseren dus zeker zinvol kan zijn om deelgebieden (met 
name het syntactisch niveau) bij chronische afasiepatiënten beter in kaart te brengen, 
zal zij voor de analyse van alle patiënten in de acute fase minder bruikbaar zijn. 
 
Om aan de hand van spontane-taalmaten de taalsamples van individuele patiënten 
vanaf de acute fase te kunnen beoordelen, is de beschikbaarheid van groepsgegevens 
zoals gemiddelden en standaarddeviaties een noodzakelijke voorwaarde. De eerder 
genoemde groepsonderzoeken die dergelijke gegevens hebben verzameld en 
gepubliceerd, zijn dan ook in principe geschikt als referentiekader voor individuele 
patiënten in de acute fase. Daarbij moet echter niet uit het oog worden verloren dat 
deze onderzoeken ook beperkingen kennen: zo zijn de controlegroepen niet erg 
omvangrijk, worden er soms verschillende soorten proefpersonen als controles 
gebruikt en leveren sommige taalmaten dermate lage gemiddelden op dat de 
validiteit van die maten twijfelachtig wordt.  
Een andere belangrijke voorwaarde is dat de taalmaten bruikbaar zijn bij alle 
afatische patiënten, en dus niet alleen bij patiënten van een specifiek type. In 
concreto betekent dit dat taalmaten die bijvoorbeeld uitsluitend uitgerekend kunnen 
worden bij zeer omvangrijke samples of bij samples met een simpele 
uitingsstructuur, niet de voorkeur krijgen bij het in kaart brengen van spontaan 
herstel vanaf het begin van de acute fase. 
 
In tabel 3.1 zijn alle spontane-taalmaten uit vijf van de genoemde publicaties op een 
rij gezet: Wagenaar et al. (1975); Prins et al. (1978); Vermeulen & Bastiaanse 
(1984); Vermeulen et al. (1989) en Edel et al. (1989). Het streven was daarbij om 
vergelijkbare taalmaten uit de verschillende onderzoeken zoveel mogelijk bij elkaar 
te zetten. 
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Tabel 3.1 Spontane-taalmaten waarvoor gemiddelden en standaarddeviaties beschikbaar zijn voor 
Nederlandstalige afatische patiënten en gezonde proefpersonen. 

Onderzoek 
 
 

Spontane-taalmaat 

W, S 
& P 
(1975) 

P, S & 
W 
(1978) 

V & B 
(1984) / 
V, B & v. 
W (1989) 

Edel et al. 
(1989) 

Snelheid     

Spreektempo X X X X 

Aantal en lengte uitingen     

Aantal uitingen in 6 minuten X X   
Gemiddelde uitingslengte; MLU X X X X 
Percentage uitingen korter dan 5 woorden (op aantal 
uitingen) 

X X   

Gemiddelde uitingslengte van de drie langste uitingen X    

Complexiteit en correctheid uitingen     

Percentage complexe uitingen (op aantal uitingen) X X   
Aantal samengestelde zinnen (op 300 woorden)    X 
Percentage syntactische vermengingen (op aantal uitingen) X X   
Percentage woordvolgordefouten (op aantal uitingen) X X   
Percentage foute tijdsmarkeringen (op aantal uitingen) X X   
Percentage overige grammaticale fouten (op aantal uitingen) X X   
Aantal ongrammaticale uitingen (op 300 woorden)    X 

Inhouds- en functiewoorden     

Verhouding aantal inhoudswoorden op aantal 
functiewoorden 

X X  X 

Percentage substituties van functiewoorden (op aantal 
functiewoorden) 

X X   

Percentage gedeleerde functiewoorden (op aantal uitingen) X X   
Percentage gedeleerde inhoudswoorden (op aantal uitingen) X X   
Aantal verschillende inhoudswoorden op totaal aantal 
inhoudswoorden (TTR) 

  X X 

Woordsoorten     

Percentage zelfstandige naamwoorden (op aantal woorden) X X   
Aantal zelfstandige naamwoorden (op 300 woorden)    X 
Verhouding pers. voornaamwoorden op aantal zelfstandige 
naamwoorden 

X X   

Verhouding alle pronomina op aantal inhoudswoorden X X   
Aantal hulpwerkwoorden (op 300 woorden)   X X 
Aantal voegwoorden (op 300 woorden)   X  
Aantal voorzetsels (op 300 woorden)   X  
Aantal voorzetselgroepen (op 300 woorden)    X 
Aantal deiktische woorden (op 300 woorden)    X 
Aantal stopwoorden / Ja en Nee (op 300 woorden)    X 
P= Prins, S= Snow, W= Wagenaar, V= Vermeulen, B= Bastiaanse, v. W= van Wageningen. 
X = Spontane-taalmaat gebruikt in onderzoek. 
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Tabel 3.1 Spontane-taalmaten waarvoor gemiddelden en standaarddeviaties beschikbaar zijn voor 
Nederlandstalige afatische patiënten en gezonde proefpersonen (vervolg). 
Onderzoek 

Spontane-taalmaat 

W, S 
& P 
(1975) 

P, S & 
W 
(1978) 

V & B 
(1984) / 
V, B & v. 
W (1989) 

Edel 
et al. 
(1989) 

Fouten en foutvermijdend gedrag     

Aantal seconden onverstaanbaar X X X  
Percentage zelfcorrecties (op aantal uitingen) X X   
Percentage automatismen (op aantal uitingen) X X   
Percentage imitaties (op aantal uitingen) X X   
Aantal ellipsen (op 300 woorden)    X 
Percentage literale parafasieën (op aantal inhoudswoorden) X X   
Aantal literale parafasieën (op 300 woorden)    X 
Aantal foneemtransposities (op 300 woorden)   X  
Aantal foneemtoevoegingen (op 300 woorden)   X  
Aantal foneemsubstituties (op 300 woorden)   X  
Aantal consonantclusterreducties (op 300 woorden)   X  
Percentage verbale parafasieën (op aantal inhoudswoorden) X X   
Aantal semantische parafasieën (op 300 woorden)   X X 
Aantal irrelevante parafasieën (op 300 woorden)   X X 
Percentage neologismen (op aantal inhoudswoorden) X X   
Aantal neologismen (op 300 woorden)   X X 
Percentage literale perseveraties (op aantal uitingen) X X   
Aantal literale perseveraties (op 300 woorden)   X X 
Percentage verbale perseveraties (op aantal uitingen) X X   
Aantal verbale perseveraties (op 300 woorden)    X 
Aantal thematische perseveraties (op 300 woorden)    X 
Aantal lege woorden (op 300 woorden)   X  
Aantal indefinita (op 300 woorden)    X 
P= Prins, S= Snow, W= Wagenaar, V= Vermeulen, B= Bastiaanse, v. W= van Wageningen. 
X = Spontane-taalmaat gebruikt in onderzoek. 
 
In de tabellen is daarom een indeling gemaakt op basis van zes categorieën:  
 

1. Snelheid 
2. Aantal en lengte van de uitingen 
3. Complexiteit en correctheid van de uitingen 
4. Inhouds- en functiewoorden 
5. Woordsoorten 
6. Fouten en foutvermijdend gedrag. 

 
Bij het opstellen van deze categorieën is vooral gekeken naar overeenkomsten in wat 
er gemeten of geteld moest worden voor de berekening van de verschillende 
taalmaten. Ook is aan de hand van deze categorieën makkelijk te zien welke 
basisbegrippen moeten worden onderscheiden om de taalmaten te kunnen berekenen 
(respectievelijk: spreektijd en woorden; uitingen; complexe uitingen en 
correcte/foutieve uitingen; inhoudswoorden en functiewoorden; verschillende 
woordsoorten; verschillende soorten fouten en foutvermijdend gedrag). 
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Voor de in de tabellen opgenomen spontane-taalmaten zijn minimaal gemiddelden 
en standaarddeviaties beschikbaar voor (Nederlandstalige) afatische patiënten en 
voor een controlegroep van niet-afatische proefpersonen (zie paragraaf 4.4 voor het 
verdere gebruik van deze gegevens). De eerder genoemde syntactische taalmaten op 
basis van Text Units zijn niet in de tabellen opgenomen, gezien de hierboven 
geconstateerde beperkte geschiktheid van deze maten voor het beschrijven van 
spontaan herstel in de acute fase.  
 
Bij nadere bestudering van de tabellen blijkt dat er sterke overeenkomsten zijn 
tussen de verschillende onderzoeken. Zo zijn er in al deze onderzoeken taalmaten 
voor het spreektempo, de MLU, literale parafasieën, verbale/semantische 
parafasieën, neologismen en literale perseveraties terug te vinden. Er is echter ook 
een duidelijk verschil. In de publicaties van Wagenaar, Snow en Prins worden 
namelijk samples van een bepaalde tijdsduur (6 minuten) gebruikt voor de 
berekening van de taalmaten. De scores op de meeste taalmaten worden uitgerekend 
door het aantal keren dat een bepaald verschijnsel voorkomt te delen op het totale 
aantal uitingen of het totale aantal inhoudswoorden, zodat een percentage 
(bijvoorbeeld 70%) of een ratio (bijvoorbeeld 0.7) wordt verkregen. Zowel in de 
publicaties van Vermeulen en Bastiaanse als in Edel et al. (1989) wordt echter een 
vast aantal van 300 woorden gehanteerd, zodat de scores vooral in concrete aantallen 
worden uitgedrukt en niet in percentages of ratio’s.  
 
In grote lijnen verschillen de onderzoeken verder vooral op uitingsniveau en dan met 
name op de gebruikte syntactische maten. Hierbij richten Wagenaar, Snow en Prins 
zich op de frequentie van ongrammaticale constructies, functiewoorden en 
pronomina, terwijl Vermeulen en Bastiaanse zich bezighouden met de frequentie 
van woordsoorten die een indicatie kunnen geven van de syntactische complexiteit 
(hulpwerkwoorden, voegwoorden, voorzetsels). Edel en collega’s lijken een selectie 
gemaakt te hebben van de syntactische taalmaten uit beide onderzoeksgroepen. 
Daarnaast valt op dat op semantisch niveau zowel Vermeulen en Bastiaanse als Edel 
en collega’s ‘empty speech’ analyseren (respectievelijk aan de hand van de 
taalmaten lege woorden en indefinita), terwijl een dergelijke taalmaat bij Wagenaar, 
Snow en Prins lijkt te ontbreken; wel zou op basis van het percentage automatismen 
en van de taalmaten voor het pronomina-gebruik indirect ook het beeld van ‘empty 
speech’ kunnen ontstaan. Tot slot dient vermeld te worden dat Edel en collega’s een 
taalmaat stopwoorden / ja en nee hebben, die bij de anderen ontbreekt.  
 
Zoals gezegd voldoen de hierboven besproken taalmaten in ieder geval aan de 
noodzakelijke voorwaarde dat er gemiddelden en standaarddeviaties beschikbaar 
zijn voor afatische en niet-afatische groepen. Gezien het geringe aantal onderzoeken 
dat aan deze voorwaarde voldoet, is het misschien onrealistisch om meer eisen te 
stellen aan de beschikbare gegevens. Toch kan het geen kwaad even stil te staan bij 
enkele beperkingen en problemen rondom het gebruik van spontane-taalmaten, met 
name in de acute fase. Hiermee is namelijk ook de geringe populariteit van 
spontane-taalmaten voor een groot deel te verklaren. In de volgende paragraaf zullen 
deze beperkingen en problemen worden toegelicht.  
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3.3 Beperkingen en problemen 
 
Hoewel spontane taal de focus zou moeten zijn van elk onderzoek dat zich richt op 
het (al dan niet spontane) herstelverloop van afasie, is dit bij lange na niet het geval. 
Weliswaar gebruiken veel afasiologische onderzoeken beoordelingsschalen voor de 
spontane taal (meestal als onderdeel van een gestandaardiseerde afasietest zoals de 
AAT of de BDAE), maar daartegenover staat dat slechts enkele onderzoeken 
daadwerkelijk geprobeerd hebben om objectieve spontane-taalmaten te ontwikkelen, 
laat staan reeds ontwikkelde taalmaten te gebruiken om herstelverloop te meten. In 
deze paragraaf zal een aantal redenen worden gegeven voor de beperkte populariteit 
van objectieve spontane-taalmaten in het algemeen, en voor de acute fase en het 
bekijken van het herstelverloop in het bijzonder. 
 
Het voornaamste probleem met de meeste objectieve spontane-taalmaten is het 
ontbreken van betrouwbare normen, zowel voor een afatische populatie als voor een 
‘gezonde’ populatie. Een extra complicatie daarbij is dat dergelijke normen voor 
elke taal afzonderlijk opgesteld moeten worden. Voor het Nederlands zijn er 
onderzoeksgegevens beschikbaar van de in tabel 3.1 genoemde onderzoeken, maar 
daarbij dient te worden opgemerkt dat alleen bij Wagenaar et al. (1975) en Prins et 
al. (1978) enige betrouwbaarheidsgegevens worden vermeld (te weten: de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de beoordelingsschalen). In Vermeulen & 
Bastiaanse (1984) wordt verwezen naar de betrouwbaarheidsgegevens van de SAN-
test voor de objectieve spontane-taalmaten Spreektempo en MLU en de 
beoordelingsschaal Articulatie. De betrouwbaarheidscijfers die in deze twee studies 
vermeld worden liggen overigens tussen de .81 en de .95. Voor wetenschappelijke 
doeleinden is een betrouwbaarheid van .60 voldoende, om personen te classificeren 
aan de hand van een test wordt een betrouwbaarheid van minimaal .80 verstandig 
geacht (Meuffels, 1992). Edel et al. (1989) vermelden geen betrouwbaarheids-
gegevens, maar de meeste gebruikte taalmaten zijn gelijk aan of vergelijkbaar met 
de taalmaten die in de andere onderzoeken worden genoemd. Gezien het feit dat de 
genoemde grootschalige onderzoeken al melding maken van gebrek aan tijd en 
middelen om voor alle maten de betrouwbaarheid uit te rekenen, is in dit proefschrift 
de aanname gehanteerd dat de spontane-taalmaten in principe betrouwbaar te 
berekenen zijn, met andere woorden dat met name het coderen van de samples door 
dezelfde beoordelaar op een later tijdstip geen grote verschillen zou opleveren 
(intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid), en dat de verschillen in codering tussen 
verschillende beoordelaars niet zou leiden tot een betrouwbaarheid onder .80. Wel 
dient hierbij de kanttekening geplaatst te worden, dat het hoog tijd wordt om 
betrouwbare en bruikbare normen te ontwikkelen voor een groot aantal spontane-
taalmaten, niet alleen voor afasiologische doeleinden, maar ook om bijvoorbeeld 
vroege indicaties te kunnen krijgen voor de ontwikkeling van dementiesyndromen 
waarbij het taalvermogen wordt aangetast.  
 
Een tweede probleem met spontane-taalmaten in het algemeen is de grote diversiteit 
tussen de verschillende samples. Het is inmiddels gebruikelijk dat er in spontane-
taalinterviews vragen worden gesteld over een aantal standaardonderwerpen, maar 
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elke patiënt heeft een eigen antwoord op deze vragen en een eigen manier om dit 
antwoord te formuleren. Verder dient hier te worden opgemerkt dat de vragen die in 
de acute fase gesteld kunnen worden niet altijd passend zijn in de chronische fase 
(en andersom). Bij het eerste onderzoek zijn algemene vragen zoals wat doet/deed u 

voor werk? of wat zijn uw hobby’s? bijna onvermijdelijk (de onderzoeker kent de 
afatische patiënt namelijk nog niet), maar bij herhaald onderzoek worden deze 
vragen minder natuurlijk, omdat de gevraagde informatie inmiddels wel bekend mag 
worden verondersteld. Een eventuele aanpassing van de vragen is dan ook 
begrijpelijk, maar kan er toe leiden dat samples van dezelfde patiënt minder goed 
met elkaar te vergelijken zijn. Voor een dergelijk probleem is geen pasklare 
oplossing voorhanden, maar bij de evaluatie van spontane-taalmaten als 
meetinstrument dient hier wel rekening mee te worden gehouden.  
 
Een derde beperking van spontane-taalmaten, met name in de acute fase, wordt 
zichtbaar bij het verkrijgen van spontane-taalsamples van voldoende omvang. Is het 
in de chronische fase vaak al moeilijk om binnen afzienbare tijd een sample van een 
voldoende aantal woorden te verzamelen bij niet-vloeiende patiënten, in de acute 
fase is het vanwege de slechte fysieke conditie van de patiënten meestal niet eens 
mogelijk om een gesprek net zo lang te laten voortduren tot een voldoende aantal 
woorden is bereikt. Tot op zekere hoogte kan het extrapoleren van de gegevens 
(vermenigvuldigen met een bepaalde factor om een bepaald standaard aantal te 
bereiken) een mogelijke oplossing zijn, zij het geen ideale.  
 
Tot slot speelt, zoals in hoofdstuk 2 al werd vermeld, ook de tijdsinvestering een 
belangrijke rol bij de geringe populariteit van objectieve spontane-taalmaten. Voor 
de patiënt zal het weliswaar minder tijd en moeite kosten om een aantal minuten met 
een onderzoeker te spreken dan om een paar uur onderworpen te worden aan 
formele taaltests, maar voor de onderzoeker kost het uitwerken en analyseren van 
spontane-taalsamples aanzienlijk meer tijd en energie dan het scoren van een 
gestandaardiseerde taaltest.  
 
Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van spontane-taalmaten nog verre van 
probleemloos is, wat de meeste onderzoekers er waarschijnlijk van weerhoudt om 
dergelijke maten te hanteren. Gezien het eerder genoemde belang van spontane taal 
als indicator voor het herstel van de patiënt, is deze terughoudendheid ten dele 
onterecht. Ondanks het ontbreken van betrouwbare normen, de grote variatie tussen 
verschillende taalsamples, de problemen bij het verzamelen van taalsamples van 
voldoende omvang in de acute fase en de grotere tijdsinvestering die nodig is voor 
het uitwerken en analyseren van spontane-taalsamples, is er in dit onderzoek dan 
ook voor gekozen om al in de acute fase objectieve spontane-taalmaten te gebruiken, 
zodat ook de vroege veranderingen in de spontane taal bestudeerd konden worden. 
Daarbij zal natuurlijk wel in sterke mate rekening moeten worden gehouden met de 
genoemde problemen en beperkingen van spontane-taalmaten.  
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3.4 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn twee verschillende manieren aan de orde gekomen om 
metingen te verrichten aan de hand van de spontane taal: beoordelingsschalen van de 
spontane taal en objectieve spontane-taalmaten. 
Van de besproken beoordelingsschalen leken de schalen van de SAN-test en van de 
(Nederlandse versie van de) AAT nog het meest geschikt voor het beoordelen van 
veranderingen in de acute fase, al zijn beide beoordelingssystemen hiervoor niet 
specifiek ontwikkeld en zijn ze dan ook zeker niet ideaal te noemen. De voorkeur 
werd gegeven aan de beoordelingsschalen van de AAT vanwege de hierin 
opgenomen verdeling in verschillende linguïstische niveaus. 
Daarnaast zijn er ook objectieve spontane-taalmaten voor het Nederlands 
ontwikkeld, die ook bruikbaar zouden kunnen zijn in de acute fase. Normgegevens 
hiervoor zijn echter slechts in beperkte mate voorhanden, en de betrouwbaarheid van 
de taalmaten moet voorlopig nog worden aangenomen, al zijn er in verschillende 
onderzoeken wel aanwijzingen gevonden dat de betrouwbaarheid van een aantal 
specifieke objectieve spontane-taalmaten (en beoordelingsschalen) voldoende is. 
Afgezien van de beperkte gegevens over de betrouwbaarheid zijn er diverse andere 
problemen met (zowel objectieve als subjectieve) spontane-taalmaten, die enerzijds 
voortkomen uit de grote variatie in samples die mogelijk is op basis van een 
spontane-taalinterview, en anderzijds uit de samplegrootte, die in de acute fase voor 
niet-vloeiende patiënten meestal niet voldoende is. Extrapolatie zou hierbij uitkomst 
kunnen bieden. Ook de tijdsinvestering die gevraagd wordt voor het uitwerken en 
analyseren van spontane-taalsamples kan voor veel onderzoekers bezwaarlijk zijn.  
Op basis van de beschikbare meetinstrumenten voor de spontane taal, zowel de 
subjectieve beoordelingsschalen als de objectieve(re) spontane-taalmaten, kan 
geconcludeerd worden dat het mogelijk moet zijn om hiermee het spontane herstel 
in de spontane taal van afasiepatiënten in de acute fase te onderzoeken. Gezien de 
genoemde beperkingen van deze meetinstrumenten zal dit onderzoek echter een 
verkennend karakter moeten hebben. De opzet van dit onderzoek zal in het volgende 
hoofdstuk nader uitgewerkt worden.  
 



 
 
 



 

Hoofdstuk 4. Onderzoeksopzet 
 

4.1 Inleiding 
 
Zoals in hoofdstuk 1 al werd vermeld, is het doel van dit onderzoek om een eerste 
aanzet te geven voor het opvullen van de lacune in de kennis over afasie in de acute 
fase en over het spontane herstelverloop van afatische stoornissen in de acute fase. 
Het streven is daarbij om dit te doen aan de hand van objectieve spontane-taalmaten, 
gezien het belang van de spontane taal als indicator van het herstel en gezien de 
geringe tijd die in de acute fase meestal beschikbaar is om taalgegevens te 
verzamelen. De resultaten kunnen bovendien worden vergeleken met de resultaten 
op subjectieve beoordelingsschalen en taaltests. Op basis van dit streven is in 
paragraaf 1.1 een aantal onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
1a. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is een duidelijke stoornis te 

zien in de acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte 
patiënten? 

1b. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is er spontaan herstel te zien 
binnen de acute fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de 
chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 

2a. Op welke van de gebruikte taaltests is een duidelijke stoornis te zien in de 
acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 

2b. In hoeverre is er sprake van spontaan herstel bij de onderzochte patiënten 
op de gebruikte taaltests voor taalbegrip en woordvinding, binnen de acute 
fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de chronische fase? 

3a. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten samen met de 
resultaten op subjectieve beoordelingsschalen voor de spontane taal? 

3b. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten en de 
testonderdelen met elkaar samen? 

 
In dit hoofdstuk zullen deze onderzoeksvragen geoperationaliseerd worden. Om te 
beginnen zullen achtereenvolgens de patiëntenselectie en de dataverzameling 
behandeld worden. Daarna zal worden aangegeven hoe de verschillende verzamelde 
gegevens precies geanalyseerd zullen worden en op welke manier geprobeerd zal 
worden om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen.  
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4.2 Patiëntenselectie 
 
In samenwerking met het RATS-team32 (Rotterdam Afasie Therapie Studie) van de 
afdeling Neuropsychologie van het Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum 
Rotterdam) konden er gedurende één jaar CVA-patiënten in de acute fase worden 
onderzocht op taalstoornissen. Het RATS-team onderzocht onder meer de effecten 
van een semantisch gerichte afasietherapie (BOX). Voor het in dit proefschrift 
beschreven onderzoek zijn CVA-patiënten onderzocht die in een periode van 
vooronderzoeken voor dit therapieonderzoek werden aangemeld en voor wie 
‘informed consent’ werd verkregen. Door veranderingen in de planning van het 
RATS-onderzoek is verdere aansluiting bij de therapiestudie uiteindelijk niet 
gerealiseerd; de opzet en de resultaten van deze therapiestudie worden besproken in 
Doesborgh, Visch-Brink, Dippel, Van de Sandt-Koenderman, Koudstaal & Van 
Harskamp (1999), Doesborgh, Van de Sandt-Koenderman, Dippel, Van Harskamp, 
Koudstaal & Visch-Brink (2004) en Doesborgh (2004). Als in het vervolg van de 
tekst verwezen wordt naar het RATS-onderzoek, dan betreft het de genoemde 
voorstudies, tenzij anders aangegeven. De patiënten voor deze voorstudies werden 
verkregen via de Rotterdam Stroke Databank, waarin alle patiënten worden 
geregistreerd die in het Erasmus MC met een beroerte worden opgenomen.  
Het onderzoek van de CVA-patiënten vond in de acute fase plaats op de 
neurologische afdeling van het Erasmus MC in Rotterdam. De neurologische 
patiënten die op deze afdeling binnenkwamen, werden op een voorlopige lijst 
aangemeld bij de onderzoekers van het RATS-team. De patiënten bij wie een CVA 
was gediagnosticeerd of bij wie de diagnose nog niet op de lijst stond vermeld, 
werden nader bekeken op de afdeling door navraag te doen bij de verpleging en de 
behandelend arts. Op basis van deze navraag vielen enkele tientallen patiënten direct 
af. Redenen om een patiënt bij voorbaat niet te onderzoeken waren:  
• indicaties van het verplegend personeel of de behandelende artsen dat de patiënt 

te ziek was of binnenkort zou kunnen overlijden; 
• andere etiologieën dan een (corticaal) CVA, zoals een tumor, hersentrauma, 

TIA, hydrocephalus, epileptisch insult, staminfarct of subarachnoïdale bloeding; 
• één of meerdere CVA’s in de voorgeschiedenis; 
• neurodegeneratieve aandoeningen in de voorgeschiedenis, zoals de ziekte van 

Alzheimer; 
• indicaties dat de patiënt geen Nederlands sprak of Nederlands niet als eerste taal 

sprak. 
 
In enkele gevallen bleek de patiënt onvindbaar op de afdeling door tussentijdse 
verplaatsing naar een andere afdeling, snel ontslag uit het ziekenhuis of onjuiste 
gegevens op de voorlopige lijst.  
Indien de patiënt niet om één van bovenstaande redenen afviel, werd geïnformeerd 
of de patiënt fysiek al in staat was om getest te worden en of de patiënt ernstige 
bezwaren had tegen medewerking aan het onderzoek. Patiënten die niet wilden 

                                                           
32 Dr. S.J.C. Doesborgh (neuropsychologe), dr. E.G. Visch-Brink, drs. W.M.E. van de Sandt-Koenderman 
(klinisch linguïsten), dr. D.W.J. Dippel, drs. F. van Harskamp en prof.dr. P.J. Koudstaal (neurologen).  
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meewerken, werden niet onderzocht. Patiënten die nog niet testbaar waren, werden 
op een later tijdstip nogmaals bekeken en indien mogelijk alsnog onderzocht.  
Informatie over de etiologie, de voorgeschiedenis en de eerste taal van de patiënt 
was overigens niet altijd direct beschikbaar, waardoor er soms na de eerste 
spontane-taalopname alsnog werd besloten om de patiënt niet verder te 
onderzoeken. 
 

Tabel 4.1a Afvalredenen voor niet onderzochte en/of niet geïncludeerde patiënten. 
Afvalreden Aantal patiënten 

Conditie patiënt 25 

Overleden 10 
Te slechte gezondheid 8 

Op IC 7 
Absentie patiënt 20 

Ontslag vóór taalonderzoek 17 
Onvindbaar op de afdeling 3 

Inclusiecriteria 14 

In eerste twee weken niet testbaar 6 
Te laat doorgekregen 1 

Anderstalig 7 
Administratief 23 

Diagnose ontbreekt op lijst, blijkt geen CVA 12 
Afvalreden niet omschreven 11 

Totaal 82 patiënten 

 
Tabel 4.1b Onderzochte patiënten. 

Uitkomst Aantal patiënten 

Afatisch 16 

Afatisch en twee keer acuut onderzocht 11 
Afatisch en één keer acuut onderzocht 4 

Afatisch en duidelijk dement 1 
Niet afatisch 33 

Op basis van eigen oordeel 8 
Op basis van oordeel onderzoekers RATS-team 18 

Op basis van oordeel medisch personeel 7 
Geen afasie meer 3 

Geen medewerking 3 

Totaal 55 patiënten 

 
In totaal zijn er in de periode van één jaar 137 patiënten via de voorlopige lijst 
doorgegeven. Van deze patiënten bleken er bij aankomst op de afdeling, bij navraag 
of bij een korte aanschouwing van de patiënt, 82 om verschillende redenen direct af 
te vallen voor dit onderzoek (zie tabel 4.1a). De overige 55 patiënten kwamen in 
aanmerking om te worden onderzocht (zie tabel 4.1b) zodat een oordeel over de 
aanwezigheid van eventuele taalstoornissen kon worden gevormd. Van deze 55 
patiënten bleken er 36 niet (meer) afatisch te zijn in de acute fase en drie patiënten 
weigerden hun medewerking aan het onderzoek. De overige 16 patiënten hadden een 
duidelijk aanwezige taalstoornis en kwamen in principe voor vervolgonderzoek in 
aanmerking. De aanwezigheid van afatische symptomen werd vastgesteld op basis 
van het oordeel van de neuroloog en op basis van de score op een verkorte versie 
van de Tokentest, indien deze kon worden afgenomen (zie voor de bespreking van 
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de Tokentest paragraaf 4.3.2 en voor de gehanteerde norm paragraaf 4.5). Bij vier 
patiënten bleek het uiteindelijk niet mogelijk om een tweede onderzoeksmoment 
binnen de eerste drie weken post onset te realiseren, wat nodig was om uitspraken te 
kunnen doen over het herstel in de acute fase (bij drie van deze patiënten was een 
later onderzoek wel mogelijk, maar deze gegevens vallen buiten de scope van dit 
onderzoek), en één patiënt bleek duidelijk dementerend, gezien een sterke 
desoriëntatie in de tijd. Uiteindelijk kwamen er dus 11 patiënten in aanmerking voor 
analyse in dit onderzoek: deze patiënten hadden afasie na een CVA in de acute fase, 
konden twee keer in de eerste drie weken worden onderzocht, hadden in de 
voorgeschiedenis geen duidelijke CVA33 en geen duidelijke dementie34 en spraken 
Nederlands als eerste taal. 
 
Om het spontaan herstel in de acute fase te kunnen vergelijken met het herstel in de 
chronische fase, werden patiënten in dit onderzoek niet alleen op twee momenten in 
de acute fase onderzocht (meetmoment 1 en 2), maar ook op twee momenten in de 
chronische fase (meetmoment 3 en 4). Deze chronische meetmomenten werden 
gepland op 3-4 maanden respectievelijk 1 jaar post onset, omdat deze tijdstippen 
dikwijls in afasieonderzoeken (met name therapieonderzoeken) zijn gebruikt als 
‘eindpunt’ van het spontaan herstel en tevens beginpunt van de therapie. Als alle 
meetmomenten gerealiseerd konden worden bij een patiënt, was er dus sprake van 
drie meetperiodes waarover een eventueel herstel kon worden gemeten: een acute 
periode (tussen meetmoment 1 en 2), een overgangsperiode tussen de acute en de 
chronische fase (tussen meetmoment 2 en 3) en een chronische periode (tussen 
meetmoment 3 en 4). 
Voor zover mogelijk vielen de onderzoeksmomenten in de chronische fase samen 
met een herhaald neurologisch onderzoek; waar dit niet kon hing de realisatie van 
elk onderzoeksmoment af van de vrijwillige medewerking van de patiënt. Het bleek 
helaas niet mogelijk om bij elke patiënt alle vervolgmomenten volledig te realiseren. 
Hiervoor waren verschillende redenen aan te wijzen, bijvoorbeeld: 
• de patiënt was inmiddels overleden (patiënt 4, zie paragraaf 5.2.4). 
• de patiënt leek in toenemende mate verward (patiënt 6, zie paragraaf 5.2.6). 
• de patiënt ondervond de gevolgen van medische complicaties (patiënt 7 en 8, 

zie paragraaf 5.2.7 en 5.2.8).  
• de patiënt wilde niet verder meer onderzocht worden (patiënt 9, zie paragraaf 

5.2.9). 
• de patiënt zou door verder onderzoek onnodig gefrustreerd worden (patiënt 10, 

zie paragraaf 5.2.10). 
• de patiënt vertoonde al na het eerste moment geen taalstoornis meer (patiënt 11, 

zie paragraaf 5.2.11). 
 

                                                           
33 Dat wil zeggen: de patiënt was niet eerder opgenomen geweest in verband met een CVA; in sommige 
gevallen waren er op de CT wel sporen van een oud infarct zichtbaar dat kennelijk niet tot een 
ziekenhuisopname had geleid. 
34 Bij twee van de patiënten was er vermoedelijk wel sprake van een cognitief probleem naast de 
taalstoornis, maar dit probleem was vóór het CVA nog niet aanwezig. Daarom werden deze patiënten niet 
uitgesloten. 
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In tabel 4.2 worden de leeftijd, het geslacht en de neurologische gegevens van de 11 
geanalyseerde patiënten weergegeven. Patiënt 5 is in verband met een tweede CVA 
na de eerste maand post onset opnieuw met een CT-scan onderzocht (dit is 
aangegeven met 5b). Alle neurologische gegevens zijn gebaseerd op CT-scans en 
door een neuroloog geïnterpreteerd.  
 
Tabel 4.2 Leeftijd, geslacht en neurologische gegevens bij binnenkomst van alle onderzochte patiënten 
(N=11). 
Nr. Lft m/v Primair infarct Secundair infarct Overige 

bevindingen 

1 67 m Infarct linker ACM Oud media infarct links fronto-
pariëtaal + klinische 
aanwijzingen TIA’s, waarvoor 
carotisdesobstructie bdz. 

 

2 72 v Subcorticaal infarct in linker 
media gebied bij occlusie ACM 
links 

  

3 43 m Infarct in voorste deel linker 
media gebied 

  

4 85 v Infarct linker media gebied 
(temporaal) 

Multipele lacunaire infarcten 
links en rechts in de basale 
ganglia 

Leuko-araïosis 

5a 56 m Infarct in ACM-gebied rechts 
temporaal 

  

5b --  Infarct links temporaal; oud 
infarct rechts temporopariëtaal? 

Oud infarct rechts 
temporopariëtaal? 

 

6 75 v Lacunair infarct subinsulair 
links 

Oude lacunaire infarcten  

7 67 m Infarct in het ACP gebied links   
8 83 m Klinisch infarct links  NPH, waarvoor 

VP-drain (na 
linguïstisch 
onderzoek); oude 
contusiehaard 
rechts frontaal 

9 27 v Infarct in ACM-gebied links   
10 72 v Infarct in posterior gedeelte 

linker ACM-gebied 
Resolving hematoom pariëtaal 
rechts?; infarct subinsulair rechts 

 

11 49 m Lacunair infarct in de basale 
ganglia links 

 Perifere en 
vooral centrale 
atrofie 

ACM/ACP = Arteria Cerebri Media/Posterior, TIA = Transient Ischemic Attack, NPH = Normal 
Pressure Hydrocephalus, VP-drain = Ventrikulo-Peritoneale drain. 
 
De gegevens in tabel 4.2 zijn gebruikt om per patiënt een gevalsbeschrijving te 
maken, waarin naast alle beschikbare neurologische gegevens ook een klinische 
beschrijving en alle verzamelde taaldata zijn verwerkt. Deze gevalsbeschrijvingen 
zijn opgenomen in hoofdstuk 5 (paragraaf 5.2.1 tot en met 5.2.11). 
Een overzicht van de gerealiseerde onderzoeksmomenten per patiënt staat in tabel 
4.3. 
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Tabel 4.3 Realisatie onderzoeksmomenten per onderzochte patiënt (N=11). 

Meetmoment 

Nr 

1 

acute fase 

2 

acute fase 

3 

3-4 maanden 

4 

1 jaar 

1 S + T S S + T S + T 
2 S* + T* S* + T S + T S + T 
3 S + T S + T S + T S + T 
4 S + T S + T   
5 S + T S ------- ------- 
5b (2e inf) S + T S + T S + T S 
6 S Sa + T S + T S 
7 S* + T* S + T S + T S + T 
8 S S + T   
9 S + T S + T S + T  
10 S + T* S + T* S + T  
11 S S + T S + T 

(2 maanden) 
 

Nr = Patiëntnummer; 2e inf = tweede infarct; S = Spontane-taalopname; T = Tests;  
S* = sample kleiner dan 50 woorden ; T* = test afgebroken.  
a Dit sample is kort na de acute fase opgenomen, het oorspronkelijke sample werd 
afgebroken vanwege emotionele problemen bij de patiënt. 

 

4.3 Dataverzameling 
 
Op de testmomenten werden voor zover mogelijk twee soorten data verzameld: een 
spontane-taalopname en testresultaten. De nadruk lag zoals gezegd op de spontane 
taal, die geanalyseerd werd aan de hand van spontane-taalmaten en beoordelings-
schalen voor spontane taal. De afgenomen taaltests dienden als aanvulling op de 
spontane-taaldata en waren bedoeld om enige informatie te krijgen over (het herstel 
van) het taalbegrip en over eventuele woordvindingsproblemen. Een spontane-
taalopname kan slechts globaal inzicht bieden in het taalbegrip, bijvoorbeeld als dit 
extreem slecht of juist perfect is. Of de patiënt in staat is de juiste woorden te 
vinden, kan slechts in beperkte mate geanalyseerd worden met spontane-taaldata, 
omdat een patiënt moeilijke woorden kan vermijden in zijn spontane taalproductie 
en omdat fouten die inhoudelijk dicht bij het doelwoord blijven, moeilijk te 
ontdekken zijn in de spontane taal.  
Indien patiënten beperkt belastbaar waren, werd tijdens het onderzoek van de 
patiënten voorrang gegeven aan de verzameling van spontane-taalsamples boven de 
verzameling van testgegevens. Hierdoor was het niet mogelijk om bij alle patiënten 
ook op twee onderzoeksmomenten testgegevens te verzamelen (zie ook tabel 4.3). 
 
4.3.1 Spontane taal 
 
De spontane taal werd verzameld in een spontane-taalinterview, een kort gesprek 
met de patiënt aan de hand van open vragen. Dit gesprek werd op cassettebandjes 
opgenomen, evenals de verbale respons die de patiënt op een deel van de testitems 
moest geven. Er is overwogen om video-opnamen van de gesprekken te maken, 
maar vanwege de slechte fysieke staat van veel CVA-patiënten in de acute fase is 



Onderzoeksopzet 

 
73

hiervan afgezien. Een nadeel van het gebruik van cassettebandjes, met name bij de 
verzameling van spontane taal, is dat visuele informatie geheel ontbreekt. In 
sommige gevallen kan een gedeelte van deze informatie nog in het transcript worden 
verwerkt op basis van aantekeningen van de onderzoeker of met behulp van 
hoorbare aanwijzingen dat er tijdens de opname iets gebeurt (geluiden op de 
achtergrond, commentaren van de patiënt of van de onderzoeker), maar de meeste 
gezichtsuitdrukkingen, handgebaren en andere eventuele non-verbale strategieën om 
informatie over te brengen gaan bij de opname verloren. Voor zover er in de acute 
fase al sprake is van non-verbale strategieën bij het spontane spreken zullen deze dus 
slechts in zeer beperkte mate worden weergegeven in de transcripten. Bij de 
benoemtest (die werd afgenomen om de inhoudelijke correctheid te controleren) 
konden non-verbale reacties (zoals het aanwijzen van een plaatje, ja knikken en nee 
schudden) zo nodig op de testformulieren geregistreerd worden.  
 
Alle spontane-taalopnamen in de acute fase zijn verzameld in het Erasmus MC in 
Rotterdam. Aangezien de patiënten deel uitmaakten van de Rotterdam Stroke 
Databank, waren naderhand diverse gegevens over de patiënt beschikbaar, zoals 
leeftijd en neurologische voorgeschiedenis van de patiënt, vermoedelijke plaats van 
de laesie, bijkomende stoornissen en een neurologische beoordeling van de 
taalstoornissen. De meeste patiënten werden ook (meestal gelijktijdig) gezien in het 
kader van een vooronderzoek voor de Rotterdam Afasie Therapie Studie (RATS). In 
overleg met de onderzoekers van het RATS-team, werd besloten de aanvullende 
tests bij het spontane-taalinterview zo kort mogelijk te houden en zo veel mogelijk 
te laten aansluiten bij het genoemde vooronderzoek. 
De opnamen na de acute fase vonden plaats in de polikliniek Neuropsychologie van 
het Erasmus MC, meestal in combinatie met een neurologisch/neuropsychologisch 
onderzoek of een uitgebreider afasieonderzoek door het RATS-team. Als het voor de 
patiënt bezwaarlijk was om naar het ziekenhuis te komen, werd een huisbezoek 
voorgesteld. Een dergelijk huisbezoek is slechts enkele malen voorgekomen. 
De meeste gesprekken die voor dit onderzoek zijn opgenomen, werden door de 
auteur van dit proefschrift zelf gevoerd: bij 69% van alle gesprekken was hij 
gespreksleider, bij 85% van alle gesprekken was hij persoonlijk aanwezig (als 
gespreksleider dan wel observator van het gesprek). In de overige gevallen werden 
de gesprekken gevoerd door andere klinisch ervaren onderzoekers uit het RATS-
team. De afname van de tests werd in 91% van alle gevallen door de auteur zelf 
uitgevoerd en in de overige gevallen door onderzoekers uit het RATS-team. De 
precieze rolverdeling bij de gesprekken en de testafnames is weergegeven in 
Appendix 1 (figuur A1, A2 en A3 en tabel A1). 
 
Tijdens de opnamen werden er korte vraaggesprekken over vier vaste onderwerpen 
gevoerd. De onderzoeker stelde daarbij dezelfde vragen die ook gesteld worden bij 
de afname van een Akense Afasie Test (AAT; Graetz et al., 1992): de vragen gingen 
over de taalproblemen, de huidige of vroegere werkzaamheden, de hobby’s en de 
familiesituatie van de patiënt. Het streven was om de patiënt daarbij zoveel mogelijk 
aan het woord te laten: de onderzoeker vervulde in feite de rol van geïnteresseerde 
luisteraar. De uitingen van de onderzoeker bestonden dan ook voornamelijk uit 
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open35 vragen, signalen dat de patiënt begrepen werd (“mm-mm”, “ja”, “nee”) en 
aanmoedigingen om verder te gaan (“kunt u daar nog wat meer over vertellen?”). De 
patiënt werd niet gecorrigeerd, maar er werd soms wel om opheldering gevraagd 
indien dit noodzakelijk was voor de voortzetting van het gesprek. Het streven was 
om hierbij minimaal 300 woorden te verzamelen (zie ook paragraaf 4.4.2). 
Gemiddeld duurden de gesprekken ruim vijf minuten, het langste gesprek duurde 
ruim 11 minuten, het kortste ongeveer één minuut. 
 
4.3.2 Tests 
 
De tests die zijn uitgevoerd moesten aan een aantal eisen voldoen. Het doel van de 
tests was om informatie te krijgen over de mate waarin het taalbegrip van de patiënt 
was aangetast en over de mate waarin de patiënt in staat was de juiste woorden te 
vinden. De tests moesten enigszins in moeilijkheidsgraad oplopen, zodat afatische 
patiënten van verschillende ernst ook verschillende scores konden behalen. Gezonde 
proefpersonen zouden geen moeite moeten hebben om een perfecte score te halen, 
zodat de tests in ieder geval het onderscheid aangeven tussen patiënten met een 
duidelijke taalstoornis en gezonde proefpersonen.  
De situatie waarin de tests zouden worden afgenomen, beperkte echter op een aantal 
manieren de mogelijkheden. Ten eerste mocht het testen niet te lang duren, 
aangezien het de bedoeling was dat er ook tests in het kader van het RATS-
onderzoek (zie paragraaf 4.3.1) werden uitgevoerd en patiënten in de acute fase 
meestal fysiek niet in staat zijn om langer dan een uur tests te ondergaan. Ten 
tweede moest het testmateriaal zo min mogelijk overlappen met het materiaal van 
het RATS-onderzoek, waarin semantische, fonologische en syntactische tests 
zouden worden gebruikt. Ten derde zou het testmateriaal geschikt moeten zijn voor 
gebruik op diverse locaties in het ziekenhuis, waaronder aan het bed van de patiënt. 
Testmateriaal moest dan ook makkelijk te transporteren zijn: licht, compact en met 
niet al te veel losse componenten. Op basis van deze eisen en beperkingen is 
besloten om de hieronder beschreven begripstest, een verkorte versie van de 
Tokentest en een benoemtest af te nemen36.  
 
In de begripstest moest de patiënt na een verbale opdracht van de onderzoeker 
telkens iets aanwijzen. Het eerste deel van deze aanwijstest bestond uit 15 items: vijf 
delen van het gezicht (neus, oor, kin, wang, voorhoofd), vijf plaatsen in de kamer 
(deur, raam, vloer, plafond, tafel of bed

37) en vijf voorwerpen. Deze vijf voorwerpen 
waren geselecteerd uit tien voorwerpen die op twee houten plankjes bevestigd 
waren: potlood, lucifer, gulden, schaar en knijper op het eerste plankje en 
tandenborstel, sleutel, schroef, postzegel en veiligheidsspeld op het tweede plankje. 

                                                           
35 D.w.z. vragen waarop niet direct met ‘ja’ of ‘nee’ (of met een andere directe bevestiging of ontkenning) 
kan worden geantwoord. Open vragen kunnen bijvoorbeeld beginnen met een vraagwoord, zoals ‘wie?’, 
‘wat?’, ‘waar?’, ‘hoe?’ en ‘waarom?’. 
36 Van de meeste patiënten zijn ook semi-spontane taalsamples verzameld, maar gezien de beperkte 
mogelijkheden om deze samples te analyseren zullen deze samples hier buiten beschouwing blijven. 
37 ‘Bed’ werd alleen gebruikt als de patiënt in bed moest blijven liggen én er geen tafel aanwezig was in 
de voor de patiënt zichtbare omgeving. 
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Het tweede deel van de aanwijstest maakte gebruik van dezelfde items, maar dan in 
combinaties van twee of drie items tegelijk en met voegwoorden en andere 
syntactische indicaties die van invloed waren op de volgorde of op het wel of niet 
aanwijzen van een bepaald item. Dit deel bestond uit 12 items, waarmee het totale 
aantal items van deze begripstest op 27 komt38. De gebruikte testitems van beide 
delen van deze begripstest staan op het testformulier in Appendix 2. 
 
De Tokentest (De Renzi & Vignolo, 1962) is eveneens een begripstest, maar dan met 
abstracte figuren, die afzonderlijk of in combinatie door de patiënt moeten worden 
aangewezen. Deze abstracte begripstest wordt gezien als een betrouwbare maat voor 
de ernst van de afasie en voor de diagnose wel/geen afasie. De Tokentest wordt dan 
ook regelmatig in afasieonderzoeken gebruikt. Er bestaan verschillende versies van 
de Tokentest; één van de versies maakt bijvoorbeeld deel uit van de AAT (Huber et 
al. (1983) en Graetz et al. (1992)). De versie die in dit onderzoek en bij het RATS-
onderzoek gebruikt wordt, is een Nederlandse vertaling van de verkorte versie, 
ontwikkeld door De Renzi en Faglioni (1975). Een dergelijke verkorte versie was 
noodzakelijk in verband met de beperkte belastbaarheid van patiënten in de acute 
fase. Het materiaal dat voor de Tokentest gebruikt werd, bestond uit 20 grote en 
kleine plastic cirkels en rechthoeken, in vijf verschillende kleuren (rood, groen, geel, 
wit en zwart). De Tokentest bestaat uit 36 items (score tussen 0 en 36). De 
opdrachten en de procedure staan op het testformulier afgedrukt (zie Appendix 2). 
 
Voor de benoemtest was in eerste instantie een selectie gemaakt van 20 tekeningen 
uit de Boston Naming Test (de BNT, Goodglass & Kaplan, 1983b), maar in overleg 
met de onderzoekers van het RATS-team is de test aangepast; de gebruikte versie 
bestond uiteindelijk uit acht getekende plaatjes uit de BNT en 12 getekende plaatjes 
uit Snodgrass & Vanderwart (1980) die in de screening voor het RATS-onderzoek 
gebruikt zouden worden (de Screeling; zie Doesborgh, Van de Sandt-Koenderman, 
Dippel, Van Harskamp, Koudstaal & Visch-Brink, 2003). Uiteindelijk is er door het 
RATS-team gekozen voor foto’s in plaats van tekeningen, maar dit was pas na 
afloop van de inclusie van patiënten voor dit onderzoek. De gebruikte tekeningen 
zijn opgenomen in Appendix 3. Deze tekeningen werden op A4-formaat aan de 
patiënt getoond.  
Op basis van de benoemtest werd een goedscore (0-20) bepaald. Een item werd 
goed gerekend als de patiënt binnen een redelijke tijd tot een geheel correct 
antwoord kwam. Als een patiënt meerdere pogingen nodig had om tot het goede 
antwoord te komen, dan werd dit dus toch goed gerekend. 
Vervolgens werden de gegeven antwoorden geanalyseerd en ingedeeld aan de hand 
van acht verschillende categorieën. Deze categorie werd bepaald door te kijken naar 
het eerste antwoord dat door de patiënt werd gegeven. De verschillende categorieën 
waren: Geen antwoord, Neologisme, Beginklank, Semantische parafasie, 

                                                           
38 Oorspronkelijk was het mogelijk om bij het tweede deel van de aanwijstest meerdere punten aan de 
items toe te kennen, waardoor op dit deel een maximale score van 30 punten behaald kon worden (6 items 
van 2 punten en 6 items van 3 punten). Bij het bepalen van het herstel op de begripstest bleek het echter 
wenselijk dat voor elk item op de aanwijstest een goed/fout-oordeel werd gegeven en is het tweede deel 
van de test opnieuw gescoord volgens dit criterium. 
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Fonologische parafasie, Omschrijving, Perseveratie en Meteen goed. Hieronder 
worden deze categorieën nader omschreven. 
 
Geen antwoord: de patiënt geeft geen antwoord of geeft aan dat hij het 

antwoord niet weet. 
Neologisme: de patiënt geeft een antwoord dat niet tot een bestaand 

woord te herleiden is. 
Beginklank: de patiënt komt niet verder dan de beginklank van een 

woord, dit hoeft niet het juiste woord te zijn. 
Semantische parafasie: de patiënt noemt niet het doelwoord, maar wel een ander 

formeel correct zelfstandig naamwoord.  
Fonologische parafasie: het antwoord van de patiënt is niet formeel correct, maar 

is nog wel te herleiden tot het doelwoord. 
Omschrijving: de patiënt vertelt iets over het doelwoord, wijst iets aan, 

maakt een gebaar, een geluid, etc. maar noemt het 
doelwoord (nog) niet. 

Perseveratie: de patiënt noemt een eerder doelwoord of herhaalt een 
eerder antwoord van zichzelf.  

Meteen goed: de patiënt noemt direct het doelwoord. 
 
De score op de categorie Meteen goed kon iets lager uitvallen dan de hierboven 
genoemde goedscore, aangezien voor de goedscore ook goede antwoorden in latere 
pogingen meegerekend worden. 
Als alle tests konden worden afgenomen, werden dus de volgende gegevens 
verkregen: 
 
1. Een goedscore op de begripstest: 0-27. 
2. Een goedscore op de Tokentest: 0-36. 
3a. Een goedscore op de benoemtest: 0-20. 
3b. Een score op acht categorieën op de benoemtest: 0-20. 
 

4.4 Analyse spontane taal 
 
De uitingen die de patiënten in het vraaggesprek produceerden, werden 
getranscribeerd en geanalyseerd. In de volgende paragrafen zal in detail worden 
ingegaan op de transcriptie van de opnamen (paragraaf 4.4.1) en op de selectie en 
analyse van de spontane-taalvariabelen (paragraaf 4.4.2 en 4.4.3). Daarbij is het 
streven om uiteindelijk een antwoord te kunnen formuleren op onderzoeksvraag 1a 
en 1b. In paragraaf 4.5 zal vervolgens aan de orde komen op welke manier de 
testresultaten geanalyseerd zullen worden, om te komen tot een antwoord op 
onderzoeksvraag 2a en 2b. Paragraaf 4.6 zal tenslotte bespreken op welke manier zal 
worden gekeken naar de samenhang tussen de resultaten op de verschillende 
spontane-taalanalyses (voor het antwoord op vraag 3a) en tussen de resultaten op de 
spontane-taalanalyses enerzijds en de taaltests anderzijds (voor het antwoord op 
vraag 3b). 
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4.4.1 Transcriptie 
 
Alle spontane-taalopnamen van de 11 te analyseren patiënten werden getranscri-
beerd door de onderzoeker. In totaal ging het om 39 transcripties van spontane-
taalopnamen.  
 
De transcriptie was orthografisch, wat inhoudt dat er zo veel mogelijk gekozen werd 
voor de correcte spelling van woorden binnen de bekende uitspraakvarianten en dat 
er geen gebruik werd gemaakt van fonetische tekens. De twee voornaamste redenen 
om te kiezen voor een orthografische transcriptie zijn de directe leesbaarheid van het 
transcript en de voor transcriptie beschikbare tijd. Alle transcripten zijn door 
dezelfde onderzoeker (de auteur van dit proefschrift) gemaakt, met behulp van een 
standaard tekstverwerker. 
Fonologische problemen, moeizame uitspraak en andere hoorbare afwijkingen in de 
spontane taal werden in het transcript duidelijk aangegeven door letters toe te 
voegen, weg te laten of te veranderen binnen de normale spelling van het woord. Als 
het ging om neologistische uitingen, dan werden de gehoorde klanken zo goed 
mogelijk benaderd in het transcript. Enkele voorbeelden: 
 
• “lope” zou getranscribeerd worden als lopen (bekende uitspraakvariant).  
• fafel / t-tafel / ta-…fel / taffel / ta-fe zijn voorbeelden van hoorbare afwijkingen 

in de spontane taal, die weergegeven zijn binnen de normale spelling van het 
woord ‘tafel’. 

• noffelschrijden is een voorbeeld van een neologisme. 
 
Sociale en regionale verschillen in de uitspraak werden in de transcripten zo veel 
mogelijk genegeerd, maar waar nodig (voor de correcte interpretatie van afatische 
symptomen) expliciet in het transcript aangegeven. Zo werd bij mart aangegeven dat 
er waarschijnlijk sprake was van een bestaande regionale variant van ‘markt’, en niet 
van een fonologische parafasie (in dit geval: omissie van de ‘k’-klank).  
Verder zijn in de transcripten conventies gebruikt voor de weergave van pauzes van 
verschillende tijdsduur, overlappingen tussen sprekers, onverstaanbare woorden en 
allerlei niet-linguïstische informatie, zoals steunen, zuchten, lachen of huilen van de 
patiënt. Waar de transcriptie problematisch was, werd dat in het transcript 
aangegeven. De gebruikte transcriptieconventies worden in Appendix 4 besproken 
aan de hand van enkele voorbeelden uit de verzamelde spontane-taalsamples. 
Na de transcriptie werd ook de totale duur van het spontane-taalfragment gemeten 
en genoteerd. Ook werd de tijd gemeten waarin de patiënt aan het woord was. 
Hiermee kon de spreeksnelheid van de patiënt worden berekend. Voor de rest van de 
analyse werden maximaal 300 woorden van het transcript gebruikt (zie ook 
paragraaf 4.4.2). 
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4.4.2 Selectie variabelen 
 
Bij de analyse van de spontane-taalsamples zijn vooraf vier belangrijke keuzes 
gemaakt. Deze keuzes zullen hieronder worden toegelicht. 
 
Ten eerste werd ervoor gekozen om de analyse voornamelijk op woordniveau te 
laten plaatsvinden en niet op uitingsniveau. Dat de analyse op woordniveau 
plaatsvindt, houdt overigens niet in dat het woord helemaal los van de context wordt 
gezien, maar alleen dat de gebruikte taalmaten gebaseerd zijn op aantallen woorden, 
en niet op aantallen uitingen. Door de keuze voor een analyse op woordniveau, 
worden allerlei problemen met de definitie van het begrip ‘uiting’ voorkomen. Zo is 
het bij patiënten met een laag spreektempo moeilijk om te bepalen wanneer losse 
woorden nog bij elkaar horen in één uiting, en wanneer er sprake is van meerdere 
éénwoordsuitingen. Een ander probleem, met name bij afatische patiënten met een 
hoog spreektempo, is dat uitingsgrenzen door een onduidelijke zinsopbouw vaak 
moeilijk te herkennen zijn: complexe uitingen worden niet afgemaakt en krijgen 
halverwege een andere structuur, of vloeien naadloos in elkaar over. Vaak lijkt 
hierdoor een gespreksbeurt van een patiënt (althans qua vorm) te bestaan uit één 
lange uiting met een onduidelijke structuur, terwijl er inhoudelijk duidelijk sprake is 
van meerdere uitingen. Deze problemen met de definitie van een ‘uiting’ laten zien 
dat de uiting minder geschikt is als meeteenheid, in ieder geval voor de data die in 
dit onderzoek verzameld zijn, met name omdat deze data afkomstig zijn van een 
diverse groep afatische patiënten. 
Een nadeel van de keuze voor een analyse op woordniveau is dat de meeste 
objectieve syntactische taalmaten gebaseerd zijn op aantallen uitingen, waardoor 
met deze data op het gebied van syntactische problemen slechts een subjectieve 
analyse zou kunnen plaatsvinden. De meeste semantische en fonologische 
problemen in de spontane taal van afatische patiënten zijn op woordniveau goed 
meetbaar. 
Om een analyse op woordniveau mogelijk te maken zijn de transcripten van de 
spontane-taalopnamen opgedeeld in losse woorden en ingevoerd in het statistische 
programma SPSS, om het coderen en tellen van de spontane-taalmaten gedeeltelijk 
te kunnen automatiseren. Het oorspronkelijke transcript bleef overigens tijdens de 
codering en de analyse steeds beschikbaar ter controle en ter aanvulling. 
 
De tweede keuze betrof het aantal te analyseren woorden. In de literatuur over 
spontane-taalonderzoeken (o.a. Vermeulen & Bastiaanse, 1984) is het om 
verschillende redenen praktisch gebleken om een standaard aantal van 300 woorden 
te analyseren. Hoewel niet al deze redenen ook voor dit onderzoek gelden (zo is er 
bijvoorbeeld in dit onderzoek geen sprake van een factoranalyse en worden de 
spontane-taalmaten niet over verschillende groepen afasiepatiënten berekend), is er 
ook in dit onderzoek voor gekozen om een (maximaal) aantal van 300 te analyseren 
woorden als standaard te hanteren, zodat de gegevens uit eerdere onderzoeken (zie 
paragraaf 3.2.2) als norm of als indicatie voor een op te stellen norm zouden kunnen 
dienen. Uit onderzoek van Brookshire & Nicholas (1994) met semi-spontane en 
spontane taalsamples is bovendien gebleken dat er met samples van 300 à 400 
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woorden een relatief goede test-hertest betrouwbaarheid kan39 worden verkregen, in 
verhouding tot de benodigde tijd en energie voor het transcriberen en scoren van de 
samples40. Dat wil overigens geenszins zeggen dat dit aantal woorden ook altijd 
haalbaar was, gezien de fysieke conditie van CVA-patiënten in de acute fase. Om 
toch het herstel in kaart te kunnen brengen zou in die gevallen gekozen moeten 
worden voor een lager standaard aantal woorden (om per patiënt de verschillende 
samples te kunnen vergelijken) of voor extrapolatie van de spontane-taaldata (om de 
gegevens van de patiënt bijvoorbeeld te kunnen vergelijken met de gegevens uit een 
ander onderzoek dat 300 woorden als standaard aantal hanteert). In dit onderzoek is 
gekozen voor de tweede optie, extrapolatie. Daarbij is een minimum aantal van 50 
woorden gehanteerd. 
 
De derde keuze betrof de te gebruiken objectieve spontane-taalmaten. Om tot deze 
keuze te komen, is in de eerste plaats bekeken welke aspecten van een stoornis in de 
spontane taal bij voorkeur gemeten zouden moeten worden aan de hand van de 
spontane-taalmaten. Hierbij werd uitgegaan van een functioneel perspectief: welke 
aspecten van de taalstoornis hinderen de patiënt het meest in de dagelijkse 
communicatie en interactie met zijn omgeving? Met name afatische symptomen die 
door de omgeving van de patiënt opgemerkt zouden worden, zouden daarom op een 
of andere manier in de analyse aan bod moeten komen. In de tweede plaats werd 
uitgegaan van symptomen die op woordniveau in een sample van 300 woorden 
gemeten konden worden met spontane-taalmaten waar normgegevens voor 
beschikbaar waren (zie paragraaf 3.2.2). Deze twee voorwaarden leidden uiteindelijk 
tot een keuze voor de volgende spontane-taalmaten: 
 

1. Spreektempo 
2. Aantal neologismen 
3. Aantal fonologische parafasieën 
4. Aantal fonologische perseveraties 
5. Aantal duidelijke semantische fouten 
6. Aantal lexicale perseveraties 
7. Aantal ‘lege’ woorden 
8. Aantal minimale responsen 

 
Bij elk van deze maten kon op basis van de beschikbare normgegevens worden 
bepaald of er sprake was van een duidelijke afwijking (‘stoornis’) van de 
gemiddelde score op die maat. Herstel op één van deze spontane-taalmaten zou dan 
inhouden dat de score een duidelijke vooruitgang vertoonde (een verandering in de 
gewenste richting). Wat die gewenste richting is, en welke normgegevens er voor 
elke taalmaat afzonderlijk beschikbaar waren, zal in de volgende paragraaf 
besproken worden. De gekozen spontane-taalmaten konden overigens waar nodig 
onderverdeeld worden in taalmaten op fonologisch niveau (het aantal neologismen, 

                                                           
39 Dit hangt natuurlijk ook af van de gekozen variabelen. 
40 Bij Brookshire & Nicholas (1994) bestaan de samples wel uit meerdere korte beschrijvingen en ligt de 
nadruk meer op semi-spontane taal dan op spontane taal. Ook gaan deze onderzoekers er van uit dat dit 
‘ideale aantal’ woorden per individu kan verschillen. 
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fonologische parafasieën en fonologische perseveraties) en taalmaten die meer met 
het semantisch niveau te maken hadden (het aantal duidelijke semantische fouten, 
lexicale perseveraties, ‘lege’ woorden en minimale responsen). Het spreektempo 
werd beschouwd als een algemene maat voor de vloeiendheid van de taalproductie 
en werd niet gerekend tot één van de linguïstische niveaus.  
 
De vierde keuze die gemaakt werd bij de selectie van variabelen voor de spontane-
taalanalyse was om naast de objectieve spontane-taalmaten ook beoordelingsschalen 
voor de spontane taal te gebruiken (zie ook hoofdstuk 3). Gekozen werd voor de zes 
beoordelingsschalen in het onderdeel Spontane Taal van de AAT (Aachener Aphasie 
Test, Huber et al. (1983) en Graetz et al. (1992) voor de Nederlandse versie): 
Communicatief gedrag, Articulatie en prosodie, Geautomatiseerde taal, 

Semantische structuur, Fonematische structuur en Syntactische structuur (zie tabel 
4.4). De verzamelde spontane-taalsamples werden hiertoe door de onderzoeker zelf 
beoordeeld. Dit vond pas plaats nadat alle samples verzameld waren, maar ongeveer 
een jaar voordat de spontane-taalmaten werden gescoord. Aangezien er vooraf geen 
‘gewenste’ uitkomst bestond binnen dit onderzoek, werd een ‘blinde’ beoordeling 
niet noodzakelijk geacht. 
De verschillende beoordelingsschalen van de AAT vulden de objectieve spontane-
taalmaten op verschillende punten aan. Zo kon aan de hand van de schaal 
Communicatief gedrag een algemeen oordeel worden gegeven over het herstel, en 
gaven de schalen Articulatie en prosodie en Syntactische structuur een klinisch 
oordeel over linguïstische aspecten die niet vertegenwoordigd waren in de gekozen 
objectieve spontane-taalmaten en daarmee überhaupt moeilijk te kwantificeren zijn 
(zoals de verstaanbaarheid en het vóórkomen van syntactische verschijnselen zoals 
paragrammatisme). Zoals in hoofdstuk 3 al werd vermeld, kleven er echter wel 
enkele nadelen aan deze beoordelingsschalen, zoals de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de Communicatief gedrag-schaal en de andere schalen en de discontinuïteit in 
de schaal voor Syntactische structuur. Uiteindelijk is er daarom voor gekozen om 
van de beoordelingsschalen alleen de schaal voor Communicatief gedrag te 
gebruiken bij de beantwoording van de eerste twee onderzoeksvragen op 
groepsniveau. Bij de beantwoording van de derde onderzoeksvraag en bij de 
gevalsbeschrijvingen van elke patiënt afzonderlijk werd wel gebruik gemaakt van 
alle beoordelingsschalen. 
 
4.4.3 Analyse variabelen 
 
Aan de hand van de geselecteerde objectieve en subjectieve spontane-taalmaten zal 
worden gezocht naar een antwoord op vraag 1a en 1b: 
 
1a. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is een duidelijke stoornis te 

zien in de acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte 
patiënten? 

1b. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is er spontaan herstel te zien 
binnen de acute fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de 
chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 
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Voor de beantwoording van vraag 1a zal per objectieve spontane-taalmaat en per 
patiënt bekeken worden of er sprake is van een duidelijke stoornis op de 
verschillende meetmomenten. Er wordt daarbij gesproken van een stoornis indien de 
score op een bepaalde maat méér dan 1.65 keer de standaarddeviatie (SD) van het 
gemiddelde afwijkt. Bij een normale verdeling wijkt 5 % van de populatie méér dan 
1.65 SD van het gemiddelde af (eenzijdig gemeten, want voor alle genoemde maten 
wordt de afwijking ten opzichte van het gemiddelde slechts aan één kant verwacht). 
Dit houdt in dat bij 5 % van de normale proefpersonen op een willekeurige taalmaat 
ten onrechte een ‘stoornis’ zal worden gevonden, een percentage dat vaak als 
standaard wordt aangehouden (indien dit percentage lager wordt, neemt overigens de 
kans toe dat aanwezige stoornissen bij afatische proefpersonen niet worden 
opgemerkt). Misschien ten overvloede: de afasiebeoordeling werd in dit onderzoek 
gedaan aan de hand van de score op de Tokentest en van een beoordeling van de 
neuroloog, en niet op basis van één of meerdere spontane-taalmaten. 
Behalve naar de score op de objectieve spontane-taalmaten, zal ook gekeken worden 
naar de score op de Communicatief gedrag-schaal van de AAT, waarbij uitgegaan 
wordt van een stoornis indien de score niet maximaal is (score 5).  
 
Om een antwoord op vraag 1b te kunnen formuleren zal per objectieve spontane-
taalmaat, per patiënt en per tweetal opeenvolgende meetmomenten worden bekeken 
of er sprake is van een significant herstel (of, in voorkomende gevallen, juist een 
significante verslechtering). Dit zal worden gedaan met behulp van chi-kwadraat 
toetsen (waarop Yates’ continuïteitscorrectie is toegepast). Helaas bleek het niet 
mogelijk de veranderingen op de taalmaat spreektempo op significantie te toetsen, 
maar omdat de meeste patiënten al snel op deze maat binnen de norm bleken te 
scoren (waardoor het ontbreken van significantiegegevens over het herstel geen 
onoverkomelijk probleem vormde), zijn de stoornisgegevens over deze taalmaat 
toch gebruikt bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen (zie hoofdstuk 5). 
Naast de chi-kwadraat toetsing wordt voor elke taalmaat afzonderlijk bekeken of het 
aantal patiënten met een stoornis op die maat verandert tussen elk paar 
opeenvolgende meetmomenten, en in welke richting die verandering gaat. Ook 
wordt voor elke patiënt afzonderlijk bekeken of hij in een bepaalde periode op meer 
maten herstelt dan verslechtert (of andersom). 
Bij gebrek aan een duidelijke herstelnorm voor de subjectieve beoordelingsschaal 
voor Communicatief Gedrag uit de AAT zal elke vooruitgang hierop als herstel 
worden beschouwd. Hierbij dient meteen de kanttekening te worden geplaatst dat 
zowel de stoornis als het herstel subjectief worden bepaald en er niets kan worden 
gezegd over de significantie van het herstel. Wel kan hiermee bekeken worden in 
hoeverre de resultaten op de spontane-taalmaten overeenkomen met de formele 
klinische indruk aan de hand van de beoordelingsschaal. Dit zal bij de 
beantwoording van onderzoeksvraag 3a ter sprake komen.  
 
In de volgende paragrafen zal kort worden besproken hoe de verschillende 
objectieve spontane-taalmaten zijn gedefinieerd en welke normen er gebruikt 
worden bij het vaststellen van een stoornis op een bepaalde taalmaat. De normen 
voor ‘normaal’ taalgebruik zijn opgesteld aan de hand van de gemiddelden en 
standaarddeviaties bij gezonde en bij afatische proefpersonen in onderzoeken die 
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van dezelfde of vergelijkbare spontane-taalmaten gebruik hebben gemaakt (zie 
paragraaf 3.2.2). 
 
 
4.4.3.1 Spreektempo 

Om te bepalen of patiënten opvallend langzaam spreken, is het spreektempo in 
woorden per minuut (wpm) een voor de hand liggende maat. Het kan natuurlijk ook 
voorkomen dat een patiënt in de acute fase opvallend snel spreekt, maar dit zal in de 
praktijk moeilijker te onderscheiden zijn van de normale variaties in spreektempo 
die bij iedereen kunnen optreden. Met andere woorden: een patiënt moet wel 
extreem snel spreken, wil men op basis van deze maat kunnen zeggen dat het 
spreektempo opvallend hoog is: bij een te laag spreektempo zijn de grenzen 
duidelijker. 
 
Het spreektempo is te berekenen door het aantal woorden van het totale opgenomen 
sample te tellen en met een stopwatch de tijd te meten waarin de patiënt aan het 
woord is. Tijdens uitingen van de onderzoeker(s) of andere aanwezigen bij het 
gesprek wordt de stopwatch even stilgezet. Door bij de tijdmeting het transcript te 
gebruiken wordt de fout in de meting (door te laat of te vroeg indrukken van de 
stopwatch) zo klein mogelijk gehouden. Bovendien heffen eventuele fouten elkaar 
deels op. Het getelde aantal woorden wordt gedeeld door het aantal seconden en met 
60 vermenigvuldigd om te komen tot het aantal woorden per minuut.  
 
Zoals gezegd wordt er in dit onderzoek op de taalmaat spreektempo alleen bekeken 
of patiënten opvallend langzaam spreken. De vraag is dan ook: wat verstaan we 
onder opvallend langzaam spreken? Aan de hand van de spontane-taalgegevens die 
door Vermeulen & Bastiaanse (1984) verzameld zijn, is het mogelijk om hiervoor 
richtlijnen op te stellen. Zij vonden in een controlegroep van 16 niet-afatische 
proefpersonen een spreektempo van 139 wpm met een standaarddeviatie (SD) van 
42 wpm. Op basis hiervan zou men een spreektempo op of onder 70 wpm (1.65 SD 
onder het normale gemiddelde) als opvallend laag kunnen beschouwen en van een 
‘stoornis’ op deze maat uit kunnen gaan.41 Herstel op deze maat zou inhouden dat de 
patiënt aanzienlijk sneller gaat spreken. 
 
 
4.4.3.2 Aantal neologismen, aantal fonologische parafasieën  

Er kunnen allerlei fouten optreden bij de uitspraak of bij de planning van een woord. 
Vaak is het niet met zekerheid te zeggen in welk stadium van de taalproductie er iets 
is misgegaan. Het resultaat is echter wel hoorbaar: een incorrecte realisatie van het 
woord. Zo kan het zijn dat er sprake is van een fonologische parafasie, waarbij 
klanken zijn toegevoegd, weggelaten of omgewisseld binnen een nog herkenbaar 
doelwoord (zie ook paragraaf 1.7). Is het doelwoord niet meer herkenbaar, dan is er 
sprake van een neologisme. In beide gevallen houdt herstel in dat het aantal 
fonologische fouten in de betreffende categorie afneemt. 

                                                           
41 De AAT hanteert bij de schaal voor Articulatie en Prosodie overigens een ondergrens van 90 wpm voor 
een ‘normaal’ spreektempo. 
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Bij het opstellen van normen voor deze fouten, is gekeken naar Vermeulen & 
Bastiaanse (1984). In hun controlegroep werden helemaal geen neologismen 
gevonden (gemiddelde 0, SD 0). De norm voor deze taalmaat zou dus op 0 moeten 
liggen: zodra er een neologisme wordt gevonden kan men spreken van een stoornis 
op deze maat. 
Voor alle fonologische parafasieën bij elkaar genomen, gold voor de controlegroep 
een gemiddelde van 0.3 (SD 0.8). De norm voor deze maat zou dus komen te liggen 
op 1.6 (0.3 + (0.8 x 1.65)). Bij twee of meer fonologische parafasieën zou er dus 
sprake zijn van een afatische stoornis. 
 
 
4.4.3.3 Aantal fonologische perseveraties  

Fonologische perseveraties duiden vaak op fonologische onzekerheid in de spontane 
taal. In andere onderzoeken is deze taalmaat ook wel ‘literale perseveraties’ 
genoemd. Het gaat hierbij in ieder geval om een herhaling van klanken of 
lettergrepen binnen een woord, zoals: “g-g-goed” of “let-letter”. Fonologische 
perseveraties onderscheiden zich van lexicale perseveraties (zie 4.4.3.5), waarbij een 
compleet woord of een groepje woorden herhaald wordt. Voor de taalmaat 
fonologische perseveraties zijn gegevens beschikbaar uit Edel et al. (1989). Bij 
gezonde proefpersonen vonden zij gemiddeld 0.07 literale perseveraties (SD 0.3). 
Als we de norm weer leggen op 1.65 SD boven het normale gemiddelde, kunnen we 
bij één of meer fonologische perseveratie(s) van een stoornis spreken. 
 
 
4.4.3.4 Aantal duidelijke semantische fouten 

Het aantal duidelijke semantische fouten geeft een eerste indruk van ernstige 
semantische stoornissen, die daarnaast ook met de benoemtest in kaart gebracht 
worden. Lichte semantische stoornissen zullen in de spontane taal niet of nauwelijks 
kunnen worden gedetecteerd, tenzij duidelijk uit de context blijkt dat de patiënt een 
ander woord beoogde te zeggen (dit in tegenstelling tot de situatie bij een 
benoemtest, waar het ‘doelwoord’ bekend is). Het aantal duidelijke semantische 
fouten zal over het hele sample worden geteld, waarbij het criterium is dat een 
woord duidelijk niet semantisch past in de context van het sample en/of geen 
bestaand Nederlands woord is (een semantisch neologisme). In concreto bestaat de 
context uit de vaste vragen van de onderzoeker en de (verwachte) antwoorden 
daarop. Ter illustratie zijn in onderstaand voorbeeld de woorden gecursiveerd die 
niet semantisch in de context passen: 
 
Onderzoeker: “waarom bent u hier in het ziekenhuis?” 
Patiënt: “ja, zoals later bleek een opgelopen harmonie van het 

poldermodellen” […] 
 
Op basis van de categorieën ‘Semantische parafasie’ en ‘Irrelevante parafasie’ in 
Vermeulen & Bastiaanse (1984) werden normen voor deze taalmaat opgesteld. De 
gezonde bejaarden in de controlegroep scoorden op beide maten tussen 0 en 1 
parafasie, gemiddeld 0.19 respectievelijk 0.06 (SD 0.25 respectievelijk 0.40), in 
totaal dus gemiddeld 0.25 duidelijke semantische fouten (SD 0.47). Met de norm op 
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1.65 SD boven het gemiddelde (1.02 semantische fouten), zou meer dan één 
duidelijke semantische fout bij een gezonde proefpersoon dus al opvallend veel zijn. 
 
 
4.4.3.5 Aantal lexicale perseveraties  

Lexicale perseveraties (in andere onderzoeken ook wel verbale perseveraties 

genoemd) zijn herhalingen van een compleet woord of een groepje woorden (zie ook 
paragraaf 1.7), zoals in: “dat dat dat ik iets kon doen” of “dat ik het dat ik het kon 
zeggen” 42. Deze perseveraties stellen het vervolg van de uiting enige tijd uit en 
kunnen een indicatie zijn van diverse woordvindingsproblemen of van onzekerheid 
over de herhaalde woorden. Net als voor de fonologische perseveraties, waren er 
voor de lexicale perseveraties gegevens beschikbaar in Edel et al. (1989). Bij 
gezonde proefpersonen vonden zij gemiddeld 2.36 ‘verbale’ perseveraties (SD 3.5). 
Met de norm op 1.65 SD boven het normale gemiddelde kunnen we bij negen of 
meer lexicale perseveraties van een stoornis spreken. 
 
 
4.4.3.6 Aantal ‘lege’ woorden 

Als bewuste of onbewuste manier om woordvindingsproblemen te omzeilen, 
gebruiken veel afatische patiënten vagere woorden, met weinig betekenis. Dit soort 
woorden wordt ook wel ‘leeg’ genoemd, en als de patiënt veel van deze ‘lege’ 
woorden gebruikt, is er sprake van ‘empty speech’. Vermeulen et al. (1989) 
definieert ‘lege woorden’ operationeel als de volgende woorden: allemaal, alles, 

iemand, iets, niets (niks), men, altijd, eens, ergens, nooit, doen (inclusief alle 
vervoegingen) en ding (dingen). Deze definitie is hier ook gehanteerd. 
Vermeulen & Bastiaanse (1984) vonden voor de controlegroep een gemiddelde van 
8.4 (SD 5.0) lege woorden. De norm zou bij deze maat komen te liggen op 16.6 
(1.65 SD boven het gemiddelde), waardoor we vanaf 17 lege woorden zouden 
kunnen spreken van een stoornis op deze maat. 
 
 
4.4.3.7 Aantal minimale responsen 

Sommige patiënten gebruiken opvallend veel minimale responsen (‘ja’, ‘nee’ en 
varianten daarop). Dit geldt overigens niet alleen voor patiënten met een ernstige 
afasie, bij wie soms uitsluitend minimale responsen mogelijk zijn, maar ook voor 
patiënten met lichtere vormen van afasie. Vaak worden ‘ja’ en ‘nee’ dan veelvuldig 
herhaald, waardoor de patiënt bijvoorbeeld meer tijd heeft om na te denken over zijn 
volgende uiting. Een opvallend hoog aantal minimale responsen wil zeggen dat de 
patiënt minder ‘risico’ loopt op het maken van fonologische, semantische of 
syntactische fouten. Bij de interpretatie van de overige taalmaten zal hiermee dan 
ook rekening moeten worden gehouden.  

                                                           
42 In dit proefschrift zullen overigens uit praktische overwegingen alle herhalingen van woorden of 
woordgroepen als lexicale perseveraties worden meegerekend, uiteenlopend van opeenvolgende 
woordherhalingen (ik ik ik weet het wel) tot herhalingen van stereotypen en taalautomatismen, die ook 
verder uit elkaar kunnen staan. 
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Om normen op te stellen voor deze spontane-taalmaat is gebruik gemaakt van de 
gegevens in Edel et al. (1989), die een vergelijkbare taalmaat hebben gebruikt 
(Stopwoorden / Ja en Nee). In dat onderzoek werd een gemiddelde van 14.5 (SD 
11.2) gevonden bij normale volwassenen. Op basis hiervan zouden we kunnen 
spreken van een stoornis vanaf 33 minimale responsen in een sample (32.9 is de 
norm, 1.65 SD boven het normale gemiddelde).  
Aangezien bij deze taalmaat in het onderzoek van Edel et al. (1989) ook een aantal 
stopwoorden werd meegeteld, zijn de opgestelde normen gecontroleerd met behulp 
van de woordfrequenties in gesproken Nederlands die door de Werkgroep 

Frequentie-onderzoek van het Nederlands (De Jong, 1979) zijn gepubliceerd. Deze 
werkgroep vond 4269 keer ja, jawel en nee in 120.000 woorden. Omgerekend zou 
dit voor een sample van 300 woorden neerkomen op 11 minimale responsen. Bij de 
groep met de meeste minimale responsen (oude hoogopgeleide mannen in informele 
situaties) zouden er in een sample van 300 woorden 20 minimale responsen 
voorkomen. Het gemiddelde van 14.5 ligt tussen deze waarden in, wat doet 
vermoeden dat de invloed van stopwoorden op de hoogte van dit gemiddelde niet 
erg groot zal zijn geweest. Bij de gegevens van de werkgroep werden overigens 
geen standaarddeviaties vermeld. 
 
 
4.4.3.8 Overzicht 

In tabel 4.5 is een overzicht opgenomen van de gekozen spontane-taalmaten 
waarvoor normen beschikbaar waren. Hierin is aangegeven wanneer er sprake is van 
een ‘stoornis’ op iedere maat en wat de normen voor normaal taalgebruik zijn. 
 

Tabel 4.5 Gebruikte taalmaten en gehanteerde normen om stoornis te bepalen. 
Taalmaat Ondernorm Gemiddelde Bovennorm Stoornis als 
Spreektempo (wpm) 70 139 --- ≤ 70 
Neologismen --- 0 0 ≥  1 
Fonologische parafasieën --- 0.3 1.6 ≥  2 
Fonologische perseveraties --- 0.07 0.56 ≥  1 
Duidelijke semantische fouten --- 0.25 1.02 ≥  2 
Lexicale perseveraties --- 2.36 8.12 ≥  9 
‘Lege’ woorden --- 8.4 16.6 ≥ 17 
Minimale responsen --- 14.5 32.9 ≥ 33 
wpm= (aantal) woorden per minuut. 

 

4.5 Analyse testresultaten 
 
Op basis van de resultaten op de begripstests en op de benoemtest zullen 
onderzoeksvraag 2a en 2b beantwoord worden:  
 
2a. Op welke van de gebruikte taaltests is een duidelijke stoornis te zien in de 

acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 
2b. In hoeverre is er sprake van spontaan herstel bij de onderzochte patiënten 

op de gebruikte taaltests voor taalbegrip en woordvinding, binnen de acute 
fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de chronische fase? 
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Om vraag 2a en 2b te kunnen beantwoorden, zullen de beschikbare testgegevens van 
elke patiënt worden bekeken om vast te stellen of er op de verschillende 
testmomenten sprake was van een stoornis op de tests. Ook zal er zo mogelijk 
worden vastgesteld of er een significante vooruitgang in de testscores zichtbaar is, 
wat zou kunnen duiden op spontaan herstel. 
 
Voor de analyse van de testresultaten was het om te beginnen nodig om te bepalen 
wat de norm is voor gezonde proefpersonen. 
Bij de begripstest is op basis van de lage moeilijkheidsgraad een perfecte score als 
norm genomen voor een gezonde, niet-afatische proefpersoon. Voorafgaand aan het 
onderzoek heeft de auteur van dit proefschrift een vooronderzoek met de begripstest 
uitgevoerd. Uit dit vooronderzoek bij 16 chronische CVA-patiënten met en zonder 
afasie bleek dat zelfs zes van de zes niet-afatische CVA-patiënten een perfecte score 
behaalden, terwijl geen van de tien afatische patiënten daarin slaagde. De resultaten 
van dit vooronderzoek duiden erop dat het niet onredelijk is om uit te gaan van 
begripsproblemen als er fouten worden gemaakt op deze test. 
Voor de Tokentest, een abstracte begripstest die vaak wordt gebruikt om 
onderscheid te maken tussen afatische en niet-afatische proefpersonen, waren 
normen beschikbaar in de onderzoeksliteratuur. Aan de hand van een groep van 215 
gezonde proefpersonen en 200 afatische proefpersonen in Italië vonden De Renzi & 
Faglioni (1978) een ondergrens (te weten een score van 29 punten op een maximum 
van 36 punten) waaronder slechts 5% van de normale proefpersonen scoorden. 
Daarnaast scoorde 7% van de afatische proefpersonen 29 punten of hoger op de test. 
Ondanks geringe verschillen tussen de Tokentest zoals die door De Renzi & 
Faglioni (1978) wordt beschreven en de Nederlandse versie die direct daarvan is 
afgeleid43, is deze grens van 29 punten ook in dit onderzoek gehanteerd44 om te 
bepalen of er sprake was van afasie in de acute fase, naast het oordeel van de 
neuroloog. Bij twee van de elf patiënten is de initiële afasiebeoordeling alleen 
gebaseerd op het oordeel van de neuroloog: de eerste patiënt (patiënt 5) had na een 
tweede infarct alsnog een Tokentestscore onder de norm; bij de tweede patiënt 
(patiënt 11) kon de eerste keer geen Tokentest worden afgenomen en waren de 
afatische symptomen de tweede keer grotendeels verdwenen, zowel volgens de 
neuroloog als blijkens de score op de Tokentest.  

                                                           
43 Ten eerste werd de Tokentest van De Renzi & Faglioni bij Italiaanse proefpersonen afgenomen. Alleen 
bij de laatste groep van 13 items zou dit enigszins van invloed kunnen zijn, omdat daarbij syntactische 
verschillen tussen het Nederlands en het Italiaans bepaalde items moeilijker of makkelijker zouden 
kunnen maken in de Nederlandse vertaling. Een dergelijk hypothetisch verschil in moeilijkheidsgraad bij 
hooguit enkele items lijkt echter geen reden om niet uit te gaan van de algemene geldigheid van de door 
De Renzi & Faglioni gevonden ondergrens van 29 punten voor normale proefpersonen. Ten tweede 
werken De Renzi & Faglioni met een score die aangepast is voor het aantal jaren scholing. Voor dit 
onderzoek was dat praktisch problematisch, omdat gegevens hierover voor de meeste acute patiënten niet 
of nog niet beschikbaar waren. Aangezien de scores voornamelijk per patiënt en longitudinaal bekeken 
zullen worden en de aanpassing geen gevolgen had voor de door De Renzi & Faglioni gevonden 
ondergrens, zal een dergelijke aanpassing in dit onderzoek niet plaatsvinden. 
44 Hierbij is de telling van De Renzi & Faglioni aangehouden, waarbij een antwoord dat direct goed is 1 
punt oplevert, en een goed antwoord na één herhaling van de opdracht ½ punt oplevert. 
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Voor de benoemtest is, net als bij de begripstest, een perfecte score (20 op 20) als 
norm voor gezonde proefpersonen gehanteerd. De resultaten op vergelijkbare 
benoemtests in Vermeulen & Bastiaanse (1984) en Edel et al. (1989) rechtvaar-
digden een dergelijke norm; de controlegroepen scoorden daar respectievelijk 18 op 
18 en 38.9 op 40 op het onderdeel benoemen.  
Voor de scores op de verschillende antwoordcategorieën van de benoemtest (zie 
paragraaf 4.3.2) zijn geen normen beschikbaar; deze scores zullen dan ook 
uitsluitend als kwalitatieve informatie worden gebruikt in de individuele 
gevalsbeschrijvingen. Ook zal waar mogelijk worden onderzocht of de gemaakte 
fouten op de benoemtest overeenstemmen met de gevonden fouten in de spontane 
taal en met het beeld van de taalstoornis dat uit de beoordelingsschalen van de AAT 
naar voren komt. 
 
Het objectief vaststellen van vooruitgang op deze drie tests bleek een uitdaging. 
Voor geen van de drie tests was bekend hoeveel punten een patiënt op de score 
vooruit moest gaan om een significant herstel (of een significante verslechtering) 
door te maken. Besloten werd om de resultaten met behulp van McNemar’s test te 
analyseren (McNemar, 1947), indien dit mogelijk was45. Hierbij kan per paar 
opeenvolgende testmomenten worden bekeken of het aantal items dat eerst fout en 
daarna goed gedaan werd significant hoger is dan het aantal items dat eerst goed en 
daarna fout gedaan werd. Wel dient hierbij vermeld te worden dat de verschillende 
items geen geheel onafhankelijke metingen zijn (omdat ze in dezelfde test zitten), 
wat wel een aanname is bij McNemar’s test. Om te voorkomen dat er te snel van 
significant herstel wordt gesproken op de tests, zal zowel een significantieniveau 
van p<.05 als een significantieniveau van p<.01 worden onderscheiden. Daarnaast 
zal het bereiken van de norm op een test worden beschouwd als een aanwijzing voor 
volledig herstel op die test. 
Ondanks deze beperkingen bij het meten van herstel op de tests, zal aan de hand van 
deze gegevens worden bekeken of er bij een test op specifieke momenten een herstel 
optreedt en of er binnen de patiëntengroep overeenkomsten zijn wat betreft het 
moment waarop dit gebeurt.  
 

4.6 Analyse samenhang spontane-taalmaten en taaltests 
 
Aangezien er zowel met objectieve als met subjectieve taalmaten naar de spontane 
taal werd gekeken en er overeenkomsten bestonden tussen hetgeen er gemeten werd 
met bepaalde spontane-taalmaten enerzijds en de taaltests (met name de benoemtest) 
anderzijds, lag het voor de hand om in beide gevallen ook op zoek te gaan naar een 
mogelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen. In vraag 3a en 3b is dit 
uitgewerkt: 
 

                                                           
45 Voor het uitrekenen van deze test moesten vier waarden worden ingevuld. Indien voor twee of drie van 
deze waarden een 0 moest worden ingevuld kon de test niet uitgevoerd worden.  
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3a. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten samen met de 
resultaten op subjectieve beoordelingsschalen voor de spontane taal? 

3b. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten en de 
testonderdelen met elkaar samen? 

 
De samenhang tussen de objectieve spontane-taalmaten en de subjectieve spontane-
taalschalen (vraag 3a) zal worden uitgerekend aan de hand van Pearson’s product-
moment correlatiecoëfficiënt. Alle onderzochte samples die meer dan 50 woorden 
bevatten (en waarbij dus zowel de objectieve spontane-taalmaten als de subjectieve 
beoordelingsschalen konden worden gebruikt) worden in deze berekening 
meegenomen. Dit was bij 36 van de 39 samples het geval. Per patiënt worden er dus 
meerdere samples gebruikt, waardoor bepaalde correlaties mogelijk sterker worden 
dan ze zouden zijn als de samples van allemaal verschillende patiënten afkomstig 
waren. Om dit te compenseren zal de significantie tweezijdig worden getoetst in 
plaats van éénzijdig (waardoor de normen voor significantie twee keer zo streng 
zijn).  
Verder is ervoor gekozen om slechts een beperkt aantal correlaties te bekijken. 
Hierbij ging het met name om combinaties van spontane-taalmaten en beoordelings-
schalen waarbij vooraf op basis van inhoudelijke overeenkomsten een correlatie 
werd verwacht. Daarnaast werd zonder concrete verwachting vooraf gekeken naar 
alle correlaties van Communicatief gedrag met de verschillende spontane-taalmaten 
en alle correlaties van spreektempo met de verschillende beoordelingsschalen. In 
paragraaf 5.3.5 worden de geselecteerde correlaties nader omschreven. 
 
Om de samenhang tussen de spontane-taalmaten en de taaltests te onderzoeken 
(vraag 3b) zullen twee vergelijkingen worden gemaakt. Eerst zullen op de 
verschillende meetmomenten de percentages patiënten met een stoornis op de 
spontane-taalmaten enerzijds en op de taaltests anderzijds met elkaar worden 
vergeleken. Daarna zal ook een vergelijking plaatsvinden tussen de herstelgegevens 
van de spontane-taalmaten en van de taaltests.  
 



 

 
 
 



 

Hoofdstuk 5. Gevalsbeschrijvingen en resultaten 
 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zullen de 11 acute CVA-patiënten met afasie besproken worden. 
Aan de hand van de verzamelde gegevens over deze patiënten zullen de 
geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord worden.  
De gevalsbeschrijvingen zijn chronologisch geordend (in paragraaf 5.2.1 tot en met 
5.2.11), op volgorde van het eerste testmoment. Elke gevalsbeschrijving begint met 
een selectie van gegevens uit de anamnese, de hetero-anamnese en het neurologisch 
en neuropsychologisch onderzoek. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door één 
van de neurologen uit het RATS-team. Vervolgens zal er voor elke individuele 
patiënt een antwoord op de onderzoeksvragen geformuleerd worden door aan te 
geven op welke spontane-taalmaten respectievelijk taaltests er sprake was van een 
stoornis en op welke taalmaten en taaltests vervolgens spontaan herstel optrad. Ook 
zal per patiënt bekeken worden in hoeverre de resultaten op de objectieve spontane-
taalmaten en de (subjectieve) beoordelingsschalen hetzelfde beeld opleveren en in 
hoeverre dat het geval is als de spontane-taalmaten met de taaltests worden 
vergeleken. Daarna zullen (in paragraaf 5.3.1 tot en met 5.3.6) de verzamelde 
gegevens van de gehele onderzoeksgroep gebruikt worden om een algemeen 
antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen formuleren. 
 

5.2 Gevalsbeschrijvingen 
 
Elk van de onderstaande gevalsbeschrijvingen begint met een paragraaf Anamnese, 

hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek. Deze paragrafen bevatten 
informatie die afkomstig is van de patiënt zelf (anamnese), van mensen in de directe 
omgeving van de patiënt (hetero-anamnese) en van onderzoeken die zijn uitgevoerd 
door neurologen en/of neuropsychologen. Vaak is daarbij ook sprake van 
opmerkingen, observaties of conclusies over de linguïstische problemen en 
mogelijkheden van de patiënt, die niet noodzakelijk overeen hoeven te komen met 
de resultaten van de spontane-taalanalyses en taaltests die in het kader van dit 
proefschrift zijn uitgevoerd en die in de overige paragrafen worden gerapporteerd. 
Dit geldt eveneens voor de afasietypen die in de meeste beginparagrafen staan 
vermeld en die in de acute fase voornamelijk gebaseerd zijn op de voorlopige 
klinische indruk van de behandelend neuroloog. 
Onder het kopje Meetmomenten wordt daarna aangegeven in hoeverre de vier 
beoogde meetmomenten bij een bepaalde patiënt gerealiseerd konden worden en of 
op elk meetmoment zowel het spontane-taalinterview als de taaltests konden worden 
afgenomen. Meetmoment 1 en 2 zijn daarbij de twee meetmomenten in de acute 
fase, om precies te zijn binnen de eerste 2 weken (meetmoment 1) respectievelijk de 
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eerste 3 weken (meetmoment 2). Meetmoment 3 en 4 vinden plaats in de chronische 
fase, en wel op 3-4 maanden respectievelijk 1 jaar post onset.  
Vervolgens zullen de onderzoeksvragen per patiënt worden beantwoord in de 
paragrafen Spontane taal en Herstel in de spontane taal (vraag 1a en 1b), Taaltests 
en Herstel op de taaltests (vraag 2a en 2b), Samenhang objectieve taalmaten en 

beoordelingsschalen (vraag 3a) en Samenhang taalmaten en taaltests (vraag 3b). 
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van tabellen met de behaalde scores op de 
objectieve spontane-taalmaten, de beoordelingsschalen van de AAT en de taaltests.  
In deze tabellen staat onder Samplegrootte het aantal woorden in het volledige 
sample vermeld. Voor de berekening van het spreektempo (zie paragraaf 4.4.3.1) is 
het aantal woorden gedeeld op de totale spreektijd van de patiënt (niet weergegeven 
in de tabellen). Voor het scoren van de andere spontane-taalmaten is gebruik 
gemaakt van de eerste 300 woorden, of van het aantal beschikbare woorden indien 
het sample uit minder dan 300 woorden bestond. Als het totale aantal woorden op 
een onderzoeksmoment onder de 300 lag, werden de scores op de spontane-
taalmaten (uitgezonderd spreektempo) geëxtrapoleerd (zie paragraaf 4.4.2). Waar dit 
nodig was, zijn de geëxtrapoleerde waarden in de tabellen tussen haakjes achter de 
onbewerkte data geplaatst. Bij samples kleiner dan 50 woorden werd extrapolatie 
niet zinvol geacht. Deze samples worden in de tabellen met een sterretje (*) 
gemarkeerd. Scores binnen de normen (zie paragraaf 4.4.3.8) zijn vet weergegeven. 
De uitspraken die in deze paragrafen gedaan worden over de significantie van het 
herstel op de spontane-taalmaten en de taaltests, zijn respectievelijk gebaseerd op 
chi-kwadraat toetsen (zie paragraaf 4.4.3) en McNemar’s tests (zie paragraaf 4.5). 
De relevante resultaten van deze toetsen en tests staan vermeld in de tekst. Voor 
overzichtstabellen van alle resultaten van de significantietoetsing wordt de lezer 
doorverwezen naar paragraaf 5.3.2 en 5.3.4 (tabel 5.14, 5.15, 5.16 en 5.17 voor de 
chi-kwadraat toetsen en tabel 5.20 voor de McNemar’s tests).  
 
 
5.2.1 Patiënt 1 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De eerste patiënt die twee maal in de acute fase onderzocht kon worden was de 
zestiger meneer A, die voor zijn pensioen voornamelijk kantoorwerk had verricht. 
Hij werd opgenomen vanwege een infarct in de linkerhemisfeer. 
Op de dag van opname in het ziekenhuis voelde meneer A zich niet lekker. Zes uur 
later werd zijn spraak plotseling onduidelijk en kon hij niet meer goed overbrengen 
wat hij wilde zeggen. Ook begreep hij niet alles wat tegen hem gezegd werd en trad 
er een verlamming op van de rechter lichaamshelft. 
Bij het neurologisch onderzoek sprak meneer A haast niet en hij maakte een 
verwarde indruk. Er bleek sprake te zijn van een globale afasie en enige dysartrie. 
Op de CT-scan werd een infarct gevonden in het stroomgebied van de arteria cerebri 
media links.  
De eerste dagen na de opname was meneer A zeer ernstig afatisch. De spontane taal 
kwam daarna weer op gang, maar er bleven ernstige benoem- en woordvindings-
stoornissen. Daarnaast was het begrip nog steeds verminderd. Meneer A leek zich 
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bovendien weinig rekenschap te geven van zijn taalproblemen. De afasie werd nu 
beoordeeld als een Wernicke afasie. De verlamming van de rechter lichaamshelft 
was grotendeels hersteld. 
Op 3 maanden post onset werd tijdens een poliklinisch neurologisch onderzoek een 
verdere verbetering van de motoriek geconstateerd. Meneer A bleek nog wel moeite 
te hebben met het bedienen van apparatuur. Bovendien leek zijn geheugen te zijn 
verminderd. Woordvindingsstoornissen bleken nog voor te komen, maar het begrip 
leek nu intact te zijn. 
Op 1 jaar post onset werd een uitgebreid neuropsychologisch en linguïstisch 
onderzoek gedaan. Volgens de patiënt en zijn echtgenote was de taalstoornis 
inmiddels grotendeels hersteld. Meneer A zou gesprekken goed kunnen volgen, 
bijvoorbeeld in praatprogramma’s op televisie, en was op de hoogte van actuele 
nieuwsfeiten. Wel zou hij korter van stof zijn dan voorheen. 
De patiënt ondervond geen duidelijke geheugenklachten meer, maar gaf aan dat zijn 
aandacht en concentratie verminderd was. Verder was hij initiatieflozer geworden en 
had hij minder interesse. Volgens zijn echtgenote reageerde hij laconieker: 
emotionele gebeurtenissen leken hem minder snel te raken. 
Tijdens het neuropsychologische onderzoek op 1 jaar post onset probeerde meneer 
A zijn klachten te bagatelliseren en reageerde hij soms geïrriteerd wanneer zijn 
echtgenote deze ter sprake bracht. Bij het testen werkte hij goed mee, maar 
reageerde hij een beetje impulsief, zonder de instructies af te wachten. Bij veel taken 
begeleidde hij zijn handelingen verbaal. 
Uit het onderzoek op 1 jaar post onset bleek dat er nog sprake was van lichte 
taalstoornissen die de communicatie niet leken te belemmeren. In de spontane taal 
kwamen er nog af en toe semantische parafasieën voor, wat meneer A zelf niet leek 
te beseffen. Het taalbegrip leek normaal. 
Daarnaast bleken er toch lichte geheugenstoornissen te zijn. De oriëntatie in tijd en 
plaats was voldoende. Op basis van de resultaten bij het psychometrisch onderzoek, 
de gedragsobservatie en de hetero-anamnestische informatie werd een globale 
cognitieve achteruitgang vermoed. De resultaten bij het testonderzoek lagen alle wat 
lager dan op grond van het premorbide functioneringsniveau verwacht mocht 
worden, en konden niet alleen verklaard worden door de taalstoornissen. Of deze 
globale cognitieve achteruitgang zich na het eerste jaar post onset verder 
manifesteerde, kon niet vastgesteld worden binnen het kader van dit onderzoek. 
 
Meetmomenten 

Aan het eind van de eerste week post onset werden het spontane-taalinterview en de 
taaltests afgenomen. Een week later werd een tweede spontane-taalopname gemaakt, 
maar konden de taaltests niet opnieuw worden afgenomen. Zowel op 4 maanden als 
op 1 jaar post onset werden het interview en de tests nogmaals afgenomen. In totaal 
waren er dus vier spontane-taalopnamen en drie testmomenten. 
 
Spontane taal 

In tabel 5.1a en 5.1b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-schalen 
weergegeven.  
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Tabel 5.1a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 1). 
Meet- 

moment 

 
 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 

parafa-
sieën 

Fonolo- 

gische 

perseve- 
raties 

Seman-

tische 

fouten 

Lexicale 

perseve- 

raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

1 1 week 1178 123 0 1 5 9 69 1 33 
2 2 weken 671 137 1 3 0 6 59 4 39 
3 4 maanden 824 136 0 1 1 6 56 7 32 

4 1 jaar 529 153 0 0 0 1 37 9 33 
 
Tabel 5.1b Scores op de AAT-schalen (patiënt 1). 
Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1 1 week 2 5 5 2 5 4 
2 2 weken 3 5 5 3 4 4 
3 4 maanden 5 5 5 4 5 5 

4 1 jaar 5 5 5 4 5 4 
 
Uit de scores blijkt dat meneer A geen moeite heeft met vlot spreken: het 
spreektempo varieert tussen 123 (1 week post onset) en 153 wpm (1 jaar post onset); 
de laatste score ligt zelfs boven het gemiddelde van de controlegroep (139 wpm, zie 
tabel 4.4). Ook op de taalmaat lege woorden wordt op geen van de meetmomenten 
een stoornis gevonden. Opvallend is dat op basis van klinische indrukken van de 
spontane taal van deze patiënt (die neigde naar ‘empty speech’) verwacht werd dat 
er wel veel lege woorden gevonden zouden worden. Deze discrepantie zal 
meegenomen worden bij de discussie in hoofdstuk 6. 
Met uitzondering van spreektempo en lege woorden is er op alle taalmaten in de 
acute fase een stoornis te zien op ten minste één van beide meetmomenten. Op 
semantische fouten, lexicale perseveraties en minimale responsen is de stoornis op 
beide meetmomenten zichtbaar. Bij fonologische perseveraties lijkt de stoornis op 
meetmoment 2 verdwenen, terwijl bij neologismen en fonologische parafasieën het 
omgekeerde het geval is: op meetmoment 1 is er nog geen sprake van een stoornis, 
maar op meetmoment 2 wel.  
In de chronische fase neemt het aantal spontane-taalmaten waarop een stoornis 
gevonden wordt duidelijk af. Op meetmoment 3 is er bij drie taalmaten nog sprake 
van een stoornis (fonologische perseveraties, semantische fouten en lexicale 

perseveraties) en op meetmoment 4 nog maar bij twee van de taalmaten (lexicale 

perseveraties en minimale responsen). 
Uit de scores op de AAT-beoordelingsschalen blijkt dat er op geen van de vier 
meetmomenten stoornissen waren op Articulatie en prosodie (AAT II) of op 
Geautomatiseerde taal (AAT III).  
In de acute fase zijn de duidelijkste stoornissen zichtbaar op de schaal voor 
Communicatief gedrag (AAT I) en Semantische structuur (AAT IV). Daarnaast zijn 
er op beide meetmomenten lichte problemen met de Syntactische structuur (AAT 
VI) en is er (alleen op meetmoment 2) sprake van een voorbijgaande stoornis in de 
Fonematische structuur (AAT V). 
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In de chronische fase is de stoornis op de Communicatief gedrag-schaal geheel 
verdwenen, en zijn er nog lichte stoornissen te zien op Semantische structuur (op 
beide meetmomenten) en Syntactische structuur (op meetmoment 4). 
 
Herstel in de spontane taal 

Op het eerste gezicht lijkt meneer A herstel te vertonen op de taalmaten 
fonologische perseveraties, semantische fouten en lexicale perseveraties. Als de 
variatie op de verschillende taalmaten over de hele meetperiode op significantie 
getoetst wordt aan de hand van een chi-kwadraat test, blijkt dat alleen op 
fonologische perseveraties en lexicale perseveraties een significante variatie (in 
beide gevallen een herstel) over alle meetmomenten gevonden wordt. Tussen 
opeenvolgende meetmomenten blijkt uitsluitend tussen meetmoment 3 en 4 een 
significante vooruitgang plaats te vinden op lexicale perseveraties, de andere 
gemeten verschillen zijn niet groot genoeg om significantie te bereiken. Zoals 
hierboven al bleek was de stoornis op de meeste maten (met uitzondering van 
lexicale perseveraties en minimale responsen) op meetmoment 4 overigens wel 
verdwenen. 
Op de AAT-schalen, waarbij het herstel niet op significantie kon worden getoetst, is 
een duidelijke vooruitgang zichtbaar op Communicatief gedrag (van 2 naar 5) en 
Semantische structuur (van 2 naar 4) tussen meetmoment 1 en 3. 
 
Tabel 5.1c Scores op de taaltests (patiënt 1). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

Begrips- 
test 

max 

27 

Token- 
test 

max 

36 

Benoem-
test 

max 

20 

Meteen 

goed 

Perse-

veratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

1 1 week 23 21 13 11 5 2 1 1 0 0 0 

3 4 maanden 27 33 17 17 0 2 0 0 0 1 0 

4 1 jaar 27 35 20 20 0 0 0 0 0 0 0 

 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.1c. Zowel op de begripstest en 
de Tokentest als op de benoemtest is in de acute fase (op meetmoment 1) een 
stoornis te zien. In de chronische fase blijkt bij de begripstest en de Tokentest de 
stoornis op meetmoment 3 verdwenen te zijn, en bij de benoemtest op meetmoment 
4. De gemaakte fouten op de benoemtest betreffen op meetmoment 1 vooral 
(lexicale) perseveraties en semantische parafasieën, en in mindere mate ook 
neologismen en fonologische parafasieën. Op meetmoment 3 produceert meneer A 
nog enkele semantische parafasieën en geeft hij soms een omschrijving van het 
woord.  
 
Herstel op de taaltests 

Op elk van de drie tests (begripstest, Tokentest en benoemtest) is enige vooruitgang 
zichtbaar (de stoornis verdwijnt immers op alle tests tussen meetmoment 1 en 4), 
maar alleen het herstel op de Tokentest tussen meetmoment 1 en 3 blijkt groot 
genoeg te zijn om significantie te bereiken (p<.01).  
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Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

De beoordelingsschalen laten net als de spontane-taalmaten zien dat de voornaamste 
stoornissen semantisch van aard zijn. Ook wordt een lichte stoornis in de 
syntactische structuur gesignaleerd. Het gaat hierbij om paragrammatisme, dat 
vooral lijkt voor te komen op de momenten waarop woordvindingsproblemen 
optreden; mogelijk verslapt op die momenten de aandacht voor de grammaticale 
structuur van de uiting en wordt deze structuur dan afgebroken of halverwege 
aangepast. Hoewel er bij de spontane-taalmaten geen equivalent voor de 
beoordelingsschaal voor syntactische structuur is geselecteerd, kan wel 
geconstateerd worden dat het spreektempo door de lichte syntactische stoornissen 
kennelijk niet is aangetast. Een verklaring hiervoor zou kunnen worden gezocht in 
het geringe besef dat meneer A leek te hebben van zijn taalproblemen: hij bleef 
ondanks de woordvindingsproblemen gewoon doorpraten. 
Een lichte fonologische stoornis kon zowel op de spontane-taalmaten als op de 
beoordelingsschalen gevonden worden (in beide gevallen vooral op meetmoment 2). 
Wat betreft het herstel van de spontane taal lopen de beoordelingsschalen niet 
helemaal synchroon met de spontane-taalmaten. Zowel op de schaal voor 
communicatief gedrag als op de schaal voor semantische structuur vindt het 
voornaamste herstel plaats tussen meetmoment 1 en 2 en tussen meetmoment 2 en 3, 
terwijl het enige significante herstel op de spontane-taalmaten plaatsvond tussen 
meetmoment 3 en 4 (op lexicale perseveraties).  
 
Samenhang taalmaten en taaltests 

Uit de spontane-taalmaten komt duidelijk naar voren dat de stoornis bij meneer A 
zich vooral op semantisch niveau voordoet (met name op lexicale perseveraties, 

semantische fouten en minimale responsen). Dit is eveneens zichtbaar bij de 
taaltests, om precies te zijn bij de gemaakte fouten op de benoemtest (eveneens 
lexicale perseveraties en semantische fouten). Ook komen fonologische fouten 
(neologismen, fonologische parafasieën en fonologische perseveraties) zowel in de 
spontane taal als op de benoemtest niet vaak voor bij meneer A. 
Wat betreft de timing van het herstel lopen de taaltests echter iets voor op de 
spontane-taalmaten: de Tokentest vertoonde een significant herstel tussen 
meetmoment 1 en 3 (en net als bij de begripstest was er op meetmoment 3 sprake 
van een score binnen de normen), terwijl de taalmaat lexicale perseveraties pas 
tussen meetmoment 3 en 4 een significant herstel liet zien. Bovendien zijn de 
perseveraties bij de benoemtest al op meetmoment 3 verdwenen, terwijl het aantal 
lexicale perseveraties in de spontane taal op meetmoment 4 nog duidelijk boven de 
norm ligt, ondanks het significante herstel. 
 
 
5.2.2 Patiënt 2 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De tweede patiënt die hier besproken wordt, de zeventiger mevrouw B, werd 
opgenomen vanwege een ‘spraakstoornis’ (wat bij nader onderzoek ook een 
taalstoornis bleek te zijn). 



Gevalsbeschrijvingen en resultaten 

 
97

Op de dag dat zij in het ziekenhuis werd opgenomen, werd mevrouw B verward 
aangetroffen en kon zij niet meer spreken. Volgens haar echtgenoot waren deze 
klachten plotseling begonnen. Mevrouw B had geen last van hoofdpijn of andere 
klachten. Ook had zij nog nooit eerder ‘spraakproblemen’ gehad. 
Bij het neurologisch onderzoek werd geconstateerd dat mevrouw B een afasie had. 
Spontaan spreken was niet mogelijk, maar zij leek wel alles goed te begrijpen en 
kon opdrachten goed uitvoeren. Ook kon zij met zeer veel moeite enkele woorden 
nazeggen. Naast de afasie bleek er sprake te zijn van een aangezichtsverlamming 
aan de rechterkant en een verlamming van de rechterarm. Op de CT-scan werd een 
subcorticaal infarct gevonden in het stroomgebied van de linker arteria cerebri 
media. Dit infarct zou de klachten kunnen verklaren. Uit een angiografie (een 
röntgenonderzoek van de bloedvaten) bleek dat de oorzaak van het infarct lag in een 
totale afsluiting van de linker arteria carotis communis. 
Tijdens de opname in het ziekenhuis kreeg de patiënt logopedie, fysiotherapie en 
revalidatietherapie en toonde zij een langzame verbetering van het krachtsverlies in 
de rechterarm en van de spraakstoornissen. 
De afasie werd beoordeeld als een afasie van Broca ten gevolge van een subcorticaal 
cerebraal infarct in de linkerhemisfeer. 
Op 3 maanden post onset werd tijdens een poliklinisch neurologisch onderzoek 
geconstateerd dat de taalstoornis flink verbeterd was. Het begrip leek goed en het 
nazeggen was intact. Er bestond echter nog wel een verminderde vloeiendheid in het 
spreken en het benoemen verliep ook niet optimaal. 
 
Meetmomenten 

Na 1 week post onset werden het spontane-taalinterview en de taaltests afgenomen. 
De patiënt kon nog geen begrijpelijke spontane taal produceren, mede doordat het 
spreken enigszins bemoeilijkt werd door een slangetje in haar neus, maar de 
begripstest (met uitzondering van de Tokentest) en een deel van de benoemtest 
konden wel worden afgenomen. Op 3 weken post onset was de spontane 
taalproductie minimaal, maar konden alle tests worden afgenomen. Op 3 maanden 
en 1 jaar post onset werden het interview en alle tests herhaald. In totaal waren er 
dus vier meetmomenten, waarop spontane-taaldata en testgegevens werden 
verzameld. 
 
Spontane taal 

In tabel 5.2a en 5.2b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-schalen 
weergegeven. 
Gezien het lage aantal woorden op de eerste twee onderzoeksmomenten (1 en 9 
respectievelijk) is een gedetailleerde analyse op die momenten niet mogelijk, maar 
duidelijk is wel dat er sprake is van zeer ernstige stoornissen in de spontane taal. Op 
1 week post onset is mevrouw B niet of nauwelijks tot spreken in staat. Op 3 weken 
post onset is de situatie enigszins verbeterd en kan ze met moeite enkele één- en 
tweewoordsuitingen produceren. Op 3 maanden en 1 jaar post onset (meetmoment 3 
en 4) kan de patiënt langere tijd spreken en is ze weer in staat om korte zinnetjes te 
maken, die nog veel fonologische parafasieën en neologismen bevatten.  
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Het spreektempo op meetmoment 3 en 4 is met 73 en 78 wpm net boven de gestelde 
ondernorm van 70 wpm, maar ruim onder het gemiddelde van de controlegroep (139 
wpm).  
 
Tabel 5.2a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 2). 
Meet- 
moment 

 

 

Tijd 
post onset 

Sample- 
grootte 

Spreek- 
tempo 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 

parafa-

sieën 

Fonolo-
gische 

perseve-

raties 

Seman-
tische 

fouten 

Lexicale 
perseve- 

raties 

Lege 
woor-

den 

Minimale 
responsen 

1 * 1 week 1 -- 1 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 
2 * 3 weken 9 -- 1 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 1 (--) 0 (--) 2 (--) 
3 3 maanden 180 73 5 (8) 12 (20) 2 (3) 1 (2) 30 (50) 1 (2) 66 (110) 
4 1 jaar 230 78 1 (1) 17 (22) 4 (5) 0 (0) 38 (50) 2 (3) 84 (110) 
* Deze samples bevatten minder dan het minimum aantal woorden (50). 
 
Tabel 5.2b Scores op de AAT-schalen (patiënt 2). 
Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische 
structuur 

1 * 1 week 0 0 0 0 0 0 
2 * 3 weken 1 1 0 0 0 0 
3 3 maanden 3 2 5 5 4 2 
4 1 jaar 3 2 5 5 4 2 
* Deze samples bevatten minder dan het minimum aantal woorden (50). 
 

Op meetmoment 3 is een duidelijke stoornis te zien op alle taalmaten, met 
uitzondering van spreektempo en lege woorden, die op beide momenten binnen de 
normen blijven. Op meetmoment 4 is alleen de stoornis op semantische fouten 

verdwenen, de overige maten blijven een stoornis vertonen. Wel is er sprake van een 
lager aantal neologismen dan op meetmoment 3, maar daar staat tegenover dat het 
aantal fonologische parafasieën en fonologische perseveraties licht is gestegen.  
Uit de scores op de AAT-schalen komt naar voren dat de probleemgebieden 
voornamelijk de syntactische structuur (AAT VI) en de articulatie en prosodie (AAT 
II) betreffen. Ook het communicatief gedrag (AAT I) is duidelijk verstoord. 
Daarnaast zijn er lichte stoornissen in de fonematische structuur (AAT V) en is er 
geen sprake van semantische stoornissen (AAT IV) of een verhoogd gebruik van 
geautomatiseerde taal (AAT III). Tussen meetmoment 3 en 4 treden er op geen van 
de AAT-subschalen wijzigingen op. 
 
Herstel in de spontane taal 

Zoals gezegd konden de eerste twee meetmomenten van mevrouw B niet in detail 
geanalyseerd worden doordat de patiënt niet voldoende spontane taal kon 
produceren. Tussen meetmoment 2 en 3 trad daarin een duidelijke verbetering op, 
die uitsluitend klinisch beschreven kon worden: een aanvankelijke globale afasie 
leek te verbeteren tot een niet-vloeiende afasie.  
Van de zes taalmaten die op meetmoment 3 nog een stoornis vertoonden, leek er op 
slechts twee herstel op te treden: neologismen en semantische fouten. Op twee 
andere maten, fonologische parafasieën en fonologische perseveraties, leek sprake 
te zijn van een lichte achteruitgang (een stijging van het aantal). Het aantal lexicale 
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perseveraties en minimale responsen bleef (omgerekend naar 300 woorden) 
ongewijzigd. Bij een toetsing op significantie over de hele meetperiode (i.e. 
meetmoment 3 en 4) met een chi-kwadraat test, bleek alleen het aantal neologismen 

significant te veranderen: er trad een daling op (een herstel op deze maat). Bij alle 
andere taalmaten bleek de variatie niet significant te zijn. Wel was het aantal 
semantische fouten op meetmoment 4 binnen de norm; er waren zelfs helemaal geen 
semantische fouten meer. Op spreektempo en lege woorden werd geen stoornis 
gevonden.  
Op de AAT-schalen is de eerder gesignaleerde verbetering tussen meetmoment 2 en 
3 duidelijk zichtbaar: op meetmoment 3 kan op alle schalen een beoordeling 
gegeven worden, terwijl op meetmoment 1 en 2 dit voor de meeste schalen niet 
mogelijk was (score 0). Daarna krijgen de samples van meetmoment 3 en 4 echter 
dezelfde beoordeling en is er geen sprake meer van herstel.  
 
Tabel 5.2c Scores op de taaltests (patiënt 2). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

1 1 week 16 -- 6 6 0 0 0 0 0 0 14 
2 3 weken 24 7 4 4 0 1 0 0 0 0 15 
3 3 maanden 27 21 14 13 0 2 3 1 0 0 1 
4 1 jaar 27 29 17 17 0 2 0 0 0 0 1 
 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.2c. 
In de acute fase is er op alle taaltests sprake van een stoornis. Op de concrete 
begripstest is de stoornis op beide meetmomenten in de chronische fase verdwenen. 
Op de Tokentest behaalt mevrouw B op meetmoment 4 een score binnen de norm. 
De aanvankelijke begripsstoornis is dus op 1 jaar post onset volledig hersteld. De 
benoemtest blijft daarentegen op beide meetmomenten in de chronische fase een 
stoornis vertonen. Op meetmoment 3 worden er nog neologismen, fonologische en 
semantische parafasieën bij het benoemen gemaakt. Opvallend genoeg worden er op 
meetmoment 4 vooral nog semantische parafasieën gemaakt (terwijl die in de 
spontane taal op dat moment niet meer werden gevonden). 
 
Herstel op de taaltests 

Op elk van de drie tests is vooruitgang zichtbaar. Bij de begripstest is dit herstel 
alleen tussen meetmoment 1 en 2 significant (p<.05), maar tussen meetmoment 2 en 
3 niet. Wel wordt de norm bereikt op meetmoment 3 en 4. Bij de Tokentest kon de 
variatie in twee meetperiodes (2 en 3 respectievelijk 3 en 4) op significantie getoetst 
worden: in beide gevallen was er sprake van een significant herstel (p<.01 
respectievelijk p<.05). Op meetmoment 4 werd daarbij ook de norm bereikt. Bij de 
benoemtest blijkt alleen het herstel tussen meetmoment 2 en meetmoment 3 groot 
genoeg te zijn om significantie te bereiken (p<.01). 
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Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

In de acute fase laten zowel de beoordelingsschalen als de objectieve spontane-
taalmaten hetzelfde beeld zien, te weten dat van een globale afasie waarbij analyse 
niet of nauwelijks mogelijk is door de sterk gereduceerde taalproductie.  
In de chronische fase is er op het eerste gezicht ook sprake van samenhang tussen de 
objectieve taalmaten en de beoordelingsschalen: zowel op de meeste spontane-
taalmaten als op de schaal voor Communicatief gedrag is een duidelijke stoornis 
zichtbaar. Op de verschillende beoordelingsschalen wordt er vervolgens geen 
verandering gesignaleerd tussen meetmoment 3 en 4, net als op de meeste objectieve 
taalmaten.  
Toch zijn er ook verschillen te zien: zo wordt er een significante daling gevonden in 
het aantal neologismen, maar blijft het oordeel op de AAT-schaal voor 
Fonematische structuur op beide meetmomenten ongewijzigd. Dit zou erop kunnen 
duiden dat de AAT-schalen minder gevoelig zijn voor veranderingen dan de 
objectieve taalmaten.  
Bovendien haalt mevrouw B op beide meetmomenten de maximale score op de 
schaal voor Semantische structuur, terwijl er op de spontane-taalmaten semantische 
fouten en lexicale perseveraties werden gevonden. Dit wijst er mogelijk op dat lichte 
stoornissen minder snel op de beoordelingsschalen worden gesignaleerd dan op de 
taalmaten.  
Ook lijken de vele fonologische parafasieën en neologismen bij deze patiënt niet 
zozeer tot uitdrukking te komen in de score op Fonematische structuur (score 4), 
maar eerder in de score op Articulatie en prosodie (score 2). Dit heeft te maken met 
het feit dat voor de spontane-taalmaten fonologische parafasieën en neologismen 

uitsluitend naar de vorm van het geproduceerde woord wordt gekeken, terwijl op de 
AAT-schalen impliciet de herkomst van de gehoorde fonologische fouten moet 
worden beoordeeld (waarbij het dan de vraag is of de fout wordt veroorzaakt door 
articulatieproblemen of door een onderliggende stoornis in de fonologische 
structuur). 
Tot slot komt uit de beoordelingsschalen het beeld naar voren van een afatische 
patiënt met een duidelijke articulatorische en syntactische stoornis (AAT-schaal II 
en VI) en een lichte fonologische stoornis (AAT-schaal V). De objectieve spontane-
taalmaten geven aan dat de patiënt langzamer dan gemiddeld spreekt, met veel 
fonologische parafasieën en neologismen en weinig variatie in woordkeuze (veel 
lexicale perseveraties en minimale responsen). Bij deze patiënt lijken de 
beoordelingsschalen en de spontane-taalmaten elkaar dus goed aan te vullen, hoewel 
ze de patiënt niet vanuit een identiek perspectief benaderen. 
 
Samenhang taalmaten en taaltests 

De ontwikkeling op de taaltests lijkt slechts een beperkte samenhang te vertonen met 
die op de spontane-taalmaten.  
De score op de benoemtest lijkt in grote lijnen dezelfde ontwikkeling door te maken 
als de scores op de meeste spontane-taalmaten, maar er zijn enkele verschillen. Zo 
kon de patiënt al vanaf het eerste meetmoment een aantal items goed benoemen, 
terwijl spontaan spreken op meetmoment 1 en 2 niet of nauwelijks mogelijk was. 
Wel was er op de benoemtest sprake van een significant herstel tussen meetmoment 
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2 en 3, de periode waarin de patiënt ook aanzienlijk meer spontane taal ging 
produceren. Daarna ging de patiënt op de benoemtest nog wel vooruit, maar dit 
herstel was niet significant en er bleef ook op meetmoment 4 nog sprake van een 
stoornis in het benoemen, net als op de meeste spontane-taalmaten. Opvallend is dat 
er bij het benoemen op meetmoment 4 nog veel semantische parafasieën gemaakt 
worden, terwijl deze in de spontane taal niet meer worden gevonden. 
De scores op de begripstest en de Tokentest lijken minder samenhang met de 
spontane-taalmaten te vertonen dan de score op de benoemtest. Om te beginnen kon 
de begripstest (net als de benoemtest) op beide meetmomenten in de acute fase 
worden afgenomen (en de Tokentest vanaf meetmoment 2). Tussen meetmoment 1 
en 2 was er zelfs sprake van een significante vooruitgang op de begripstest. Vanaf 
meetmoment 3, het moment waarop er voldoende spontane taal kon worden 
opgenomen om een analyse met spontane-taalmaten te verrichten, waren de scores 
op de begripstest maximaal. De score op de Tokentest bereikte op meetmoment 4 
eveneens de norm, na een significante vooruitgang tussen meetmoment 2 en 3 en 
meetmoment 3 en 4. Het taalbegrip lijkt dus een continue ontwikkeling door te 
maken, waarbij na een aanvankelijke stoornis uiteindelijk alle scores binnen de 
normen vallen. In de spontane taalproductie is er tussen meetmoment 2 en 3 een 
duidelijke verbetering, maar daarna is er nauwelijks vooruitgang te zien op de 
spontane-taalmaten en al helemaal niet op de beoordelingsschalen. Deze 
bevindingen bevestigen de indruk uit de afasieliteratuur dat er voor taalbegrip 
minder beperkingen zijn in het (latere) herstel dan voor het spreken (vgl. paragraaf 
2.3.4). 
 
 
5.2.3 Patiënt 3 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De derde patiënt die in het kader van dit onderzoek intensief onderzocht is, de 
hoogopgeleide veertiger meneer C, werd opgenomen vanwege afasie. 
Op de dag van de ziekenhuisopname had meneer C plotseling woordvindings-
problemen. Anderen in zijn omgeving merkten dat hij moeite had met praten en 
vreemde uitingen produceerde. De patiënt had geen hoofdpijn en ook geen 
problemen met het bewegen van zijn armen en benen. 
Bij het neurologisch onderzoek gaf meneer C blijk van een helder bewustzijn en was 
hij goed in staat om opdrachten uit te voeren. Er was sprake van een niet-vloeiende 
afasie met duidelijke begripsstoornissen. Het nazeggen, het benoemen, het schrijven 
en het lezen gingen daarbij moeizaam. In de eerste dagen na opname verbeterde de 
afasie aanmerkelijk, waarna nog een lichte geleidelijke verbetering optrad.  
Uit neurolinguïstisch onderzoek op 2 weken post onset (door een klinisch linguïst) 
bleek dat de taalstoornis op dat moment geclassificeerd kon worden als een matig-
ernstige amnestische afasie met matig-ernstige semantische stoornissen en een lichte 
fonologische stoornis (moeite met het aan elkaar koppelen van klanken). Ook was er 
sprake van een ernstige verbale apraxie.  
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Bij ontslag uit het ziekenhuis (in de derde week post onset) was er nog sprake van 
taalbegripsstoornissen, woordvindingsstoornissen en paragrammatisme. De spraak 
was inmiddels wel vloeiend. 
Op de CT-scan bij opname waren vroege tekenen van ischemie zichtbaar in het 
voorste deel van het oppervlakkige stroomgebied van de arteria cerebri media links. 
Op een latere CT-scan (op 6 weken post onset) was een oud infarct in datzelfde 
gebied zichtbaar.  
De afasie werd uiteindelijk beoordeeld als een ernstige restafasie ten gevolge van 
een media infarct in de linkerhemisfeer.  
Op 3 maanden post onset bleek dat de patiënt een maand te voren een mogelijk 
epileptische aanval had doorgemaakt waardoor hij enkele minuten niet meer kon 
spreken en daarna een dag lang alleen stotterend had kunnen spreken. Zijn afasie 
zou hierdoor echter niet duidelijk verslechterd zijn. 
 
Meetmomenten 

Deze patiënt was over het algemeen goed testbaar en kon op elk van de vier 
meetmomenten worden geïnterviewd en getest.  
 
Tabel 5.3a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 3). 
Meet- 

moment 
 

 

Tijd 

post onset 

Sample- 

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 
parafa-

sieën 

Fonolo- 

gische 
perseve- 

raties 

Seman-

tische 
fouten 

Lexicale 

perseve- 
raties 

Lege 

woor-
den 

Minimale 

responsen 

1 1 week 175 29 0 (0) 3 (5) 58 (99) 7 (12) 16 (27) 2 (3) 20 (34) 
2 2 weken 422 96 0 0 8 5 49 1 12 

3 3 maanden 1203 133 0 0 8 1 31 2 3 

4 1 jaar 1285 172 0 0 9 0 64 6 15 

 
Tabel 5.3b Scores op de AAT-schalen (patiënt 3). 
Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1 1 week 3 1 5 5 4 5 

2 2 weken 4 5 5 5 5 5 

3 3 maanden 5 5 5 5 5 5 

4 1 jaar 5 5 5 5 5 5 

 
Spontane taal 

In tabel 5.3a en 5.3b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-schalen 
weergegeven. 
Op meetmoment 1 in de acute fase is er op alle maten behalve neologismen en lege 

woorden sprake van een stoornis. Opvallend is het extreem lage spreektempo en het 
hoge aantal fonologische perseveraties. Beiden kunnen (gedeeltelijk) verklaard 
worden door de ernstige verbale apraxie, die ertoe leidde dat de patiënt zeer 
moeizaam en stotterend sprak. Naarmate de apraxie afnam, steeg het spreektempo 
aanzienlijk en veranderde het afatische beeld van deze patiënt van een niet-vloeiende 
naar een vloeiende afasie.  
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Op meetmoment 2 is er alleen op de maten fonologische perseveraties, semantische 

fouten en lexicale perseveraties nog sprake van een stoornis. Op spreektempo, 

fonologische parafasieën en minimale responsen is de stoornis dan weer verdwenen.  
In de chronische fase is er ook geen sprake meer van een stoornis op semantische 

fouten, maar blijft een stoornis zichtbaar in het aantal fonologische en lexicale 
perseveraties. 
Uit de AAT-schalen komt naar voren dat op meetmoment 1 de articulatie en 
prosodie (AAT II) ernstig gestoord zijn, naast een lichte stoornis in de fonematische 
structuur (AAT V). Het communicatief gedrag is dan ook duidelijk gestoord (AAT 
I). Op meetmoment 2 zijn de scores op de schalen Fonematische structuur en 
Articulatie en prosodie maximaal en is ook de score op de Communicatief gedrag-

schaal licht gestegen. In de chronische fase (meetmoment 3 en 4) zijn de scores op 
alle AAT-schalen maximaal. 
 
Herstel in de spontane taal 

Op een aantal taalmaten werd een significant herstel gevonden. Soms ging het 
daarbij uitsluitend om een significant herstel over alle meetmomenten, zoals bij 
fonologische parafasieën en semantische fouten. Tussen opeenvolgende 
meetmomenten werd bij deze maten geen significant herstel gevonden. 
Een significant herstel tussen opeenvolgende meetmomenten werd wel gevonden bij 
fonologische perseveraties en minimale responsen in de acute fase en bij lexicale 

perseveraties en minimale responsen tussen meetmoment 2 en 3. Daartegenover 
staat dat er ook een significante achteruitgang werd gevonden bij lexicale 

perseveraties in de acute fase en bij minimale responsen en lexicale perseveraties in 
de chronische fase. Overigens is er bij lexicale perseveraties over het geheel 
genomen ook sprake van een significante achteruitgang. Voor zover er op de 
verschillende taalmaten significant herstel optrad, vond dit zoals gezegd plaats 
tussen meetmoment 1 en 2 (de acute fase) en tussen meetmoment 2 en 3. Op de maat 
spreektempo was in die periodes eveneens een sterk herstel zichtbaar (al kon 
hiervoor geen significantie worden berekend): van een score die op meetmoment 1 
nog ver onder de norm lag (29 wpm) tot een score ver boven het gemiddelde (172 
wpm) op meetmoment 4. 
Op de AAT is tussen meetmoment 1 en 2 een duidelijk herstel zichtbaar op 
Articulatie en prosodie, Fonematische structuur en Communicatief gedrag. Tussen 
meetmoment 2 en 3 neemt de score op Communicatief gedrag nog verder toe, 
waarna op alle schalen de maximale score is bereikt. 
 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.3c. 
In de acute fase scoort de patiënt op alle tests duidelijk onder de normen, hoewel de 
scores op de begripstest en de benoemtest al bijna de norm bereiken op meetmoment 
2. De fouten die op de benoemtest worden gemaakt zijn vooral semantische 
parafasieën (op meetmoment 1) en ‘geen antwoord’ (meetmoment 1 en 2).  
Opvallend genoeg vallen op meetmoment 3 de scores op de Tokentest en de 
benoemtest al binnen de normen, terwijl er op de concrete begripstest nog een fout 
wordt gemaakt, waardoor de norm nog niet wordt bereikt. Op meetmoment 4 vallen 
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de scores op alle tests binnen de normen en lijkt de patiënt zowel op taalbegrip als 
op benoemen volledig hersteld te zijn (al zou men gezien het opleidingsniveau van 
de patiënt bij volledig herstel een maximale score van 36 op de Tokentest 
verwachten). 
 
Tabel 5.3c Scores op de taaltests (patiënt 3). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 

max 
27 

Token- 

test 

max 
36 

Benoem-

test 

max 
20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

1 1 week 18 14 14 13 0 4 0 0 1 0 2 
2 2 weken 26 17 18 18 0 0 0 0 0 0 2 
3 3 maanden 26 33 20 19 0 0 1 0 0 0 0 
4 1 jaar 27 32 20 20 0 0 0 0 0 0 0 
 
Herstel op de taaltests 

Zowel op de begripstest (tussen meetmoment 1 en 2) als op de Tokentest (tussen 
meetmoment 2 en 3) wordt een significant herstel gevonden (p<.01). Op de 
benoemtest blijkt de vooruitgang niet significant, al wordt vanaf meetmoment 3 
zoals gezegd de maximale score behaald. 
 
Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

Er is tot op zekere hoogte enige samenhang te ontdekken tussen de scores die 
meneer C op de objectieve taalmaten behaalt en tussen zijn scores op de 
beoordelingsschalen. Zo daalt het aantal taalmaten en beoordelingsschalen waarop 
een stoornis zichtbaar is tussen meetmoment 1 en 2 en tussen meetmoment 2 en 3, 
en blijven beide aantallen vervolgens gelijk. Verder hangt de stoornis op de schalen 
Articulatie en prosodie en Fonematische structuur duidelijk samen met de stoornis 
op fonologische perseveraties en spreektempo (en met de ernstige verbale apraxie, 
zoals eerder vermeld). Wat betreft het herstel is er zelfs een duidelijke samenhang: 
er vindt significant herstel plaats op spontane-taalmaten tussen meetmoment 1 en 2 
en tussen meetmoment 2 en 3, terwijl in dezelfde periodes de scores op de 
beoordelingsschalen duidelijk verbeteren. 
Dit gezegd hebbende zijn er ook grote verschillen op te merken. Op alle AAT-
schalen wordt bijvoorbeeld in de chronische fase een maximale score behaald, 
terwijl er in de spontane taal nog stoornissen worden gevonden op fonologische 

perseveraties en lexicale perseveraties. Ook is de score op de Semantische 

structuur-schaal al maximaal op meetmoment 2, ondanks de semantische fouten die 
nog wel in het sample gevonden worden. Uit deze verschillen zou men kunnen 
afleiden dat bij een subjectieve beoordeling van een spontane-taalsample veel ‘door 
de vingers’ kan worden gezien, zolang de algemene indruk van het onderzochte 
taalaspect goed is. Sommige fouten vallen ook pas op wanneer er meerdere keren 
naar een sample wordt geluisterd en wanneer het in detail getranscribeerd en 
bekeken wordt. Andersom kan men stellen dat niet elke gemeten fout in de spontane 
taal storend zal zijn voor de luisteraar. 
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Samenhang taalmaten en taaltests 

De resultaten van meneer C op de taalmaten en taaltests vertonen relatief veel 
samenhang. Zowel op de taaltests als op de meeste taalmaten is er sprake van een 
stoornis op meetmoment 1. Bij de meeste tests (de begripstest en de Tokentest) en 
bij een aantal taalmaten is er sprake van een significant herstel, tussen meetmoment 
1 en 2 of meetmoment 2 en 3. Als men echter kijkt wanneer de norm wordt bereikt, 
dan blijkt dit voor de meeste taalmaten vroeger te zijn, namelijk tussen meetmoment 
1 en 2, dan voor de taaltests: op de Tokentest en de benoemtest wordt de norm 
tussen meetmoment 2 en 3 bereikt en op de begripstest pas tussen meetmoment 3 en 
4. Het herstel op de taaltests is echter wel volledig, terwijl er op meetmoment 4 nog 
wel een stoornis op fonologische perseveraties en lexicale perseveraties wordt 
gevonden in de spontane taal.  
 
 
5.2.4 Patiënt 4 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De vierde patiënt die hier besproken wordt, de tachtiger mevrouw D, werd 
opgenomen vanwege een herseninfarct. Op de dag van de opname had zij plotseling 
moeite gekregen met praten en leek zij wartaal te spreken. Ook leek zij geen taal 
meer te begrijpen. Deze verschijnselen hadden zich niet eerder voorgedaan. 
Bij het neurologisch onderzoek gaf mevrouw D blijk van een helder bewustzijn en 
bleek er sprake te zijn van afasie, gezien de geringe woordproductie en het 
verminderde taalbegrip. Ook kwamen er fonologische parafasieën voor en had zij 
moeite met nazeggen. De afasie werd niet nader geclassificeerd.  
Naast de afasie was er sprake van een halfzijdige verlamming van de rechter 
lichaamshelft. Op de CT-scan was een beginnend infarct in de linker temporaalkwab 
zichtbaar. Daarnaast werden er lacunaire infarcten gevonden rechts en links in de 
basale ganglia en was er sprake van een aandoening van de witte stof (leuko-
araïosis) mogelijk samenhangend met een te hoge bloeddruk. 
Kort na opname in het ziekenhuis trad enig herstel op van de taalstoornis, maar dit 
zette zich niet door. De afasie verslechterde zelfs weer, waarbij mevrouw D alleen 
nog korte uitingen maakte en onverstaanbare woorden produceerde. Het begrip was 
ook sterk gestoord. Vanaf 4 weken post onset ging mevrouw D steeds verder 
achteruit en zij overleed uiteindelijk op 5 weken post onset (aan de gevolgen van een 
ziekte die geen verband hield met het CVA). 
 
Meetmomenten 

Mevrouw D kon alleen op de twee meetmomenten in de acute fase worden 
onderzocht. Hierbij werden zowel de spontane-taalinterviews afgenomen als de 
taaltests. Van het heldere bewustzijn dat bij opname werd geconstateerd, was op 
beide onderzoeksmomenten overigens geen sprake meer. Mevrouw D leek niet 
alleen afatisch, maar ook verward te zijn. Er bestond een echolalie en zij gebruikte 
hoofdzakelijk stereotypen. Van enige informatieoverdracht was geen sprake en 
mevrouw D leek ook de vragen van de onderzoeker niet te begrijpen.  
 



Gevalsbeschrijvingen en resultaten 

 
106

Tabel 5.4a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 4). 
Meet- 

moment 

 
 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 

parafa-
sieën 

Fonolo- 

gische 

perseve- 
raties 

Seman-

tische 

fouten 

Lexicale 

perseve- 

raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

1 1 week 595 86 9 9 1 1 111 9 11 

2 2 weken 188 118 10 (16) 20 (32) 0(0) 6 (10) 34 (54) 5 (8) 18 (29) 

 
Tabel 5.4b Scores op de AAT-schalen (patiënt 4). 
Meet- 

moment 

Tijd 

post onset

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1 1 week 1 2 1 1 3 0 
2 2 weken 2 2 3 2 3 0 
 
Spontane taal 

In tabel 5.4a en 5.4b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-schalen 
weergegeven.  
Op meetmoment 1 is er sprake van een stoornis op neologismen, fonologische 

parafasieën, fonologische perseveraties en lexicale perseveraties. De score op 
spreektempo ligt nog binnen de norm, maar is wel ruim onder het gemiddelde. Op 
meetmoment 2 valt het aantal fonologische perseveraties weer binnen de norm, maar 
is er een stoornis op semantische fouten bijgekomen. Opvallend is dat de score op 
lege woorden op beide momenten binnen de norm blijft, hoewel de spontane taal 
geen enkele inhoudelijke informatie bevatte. 
In de acute fase wordt er op geen van de AAT-schalen een score boven de 3 gehaald. 
Er lijkt dan ook sprake te zijn van ernstige stoornissen in de prosodie (AAT II), de 
geautomatiseerde taal (AAT III) en de semantische structuur (AAT IV), en van een 
matig-ernstige stoornis in de fonematische structuur (AAT V). De syntactische 
structuur (AAT VI) is zelfs niet te beoordelen (score 0) door de vele stereotypen. Uit 
de lage score op Communicatief gedrag (AAT I) valt af te leiden dat de patiënt 
nauwelijks te begrijpen is op meetmoment 1. Op meetmoment 2 is hierin enige 
verbetering zichtbaar, evenals op de schalen voor Semantische structuur en 
Geautomatiseerde taal. 
 
Herstel in de spontane taal 

Op vier van de spontane-taalmaten verandert de score significant tussen 
meetmoment 1 en 2 (de hele meetperiode), maar in drie van de vier gevallen blijkt 
het te gaan om een significante achteruitgang (fonologische parafasieën, 

semantische fouten en minimale responsen). Alleen op de taalmaat lexicale 

perseveraties is een significant herstel zichtbaar, maar hierbij blijft de score 
uiteindelijk nog ruimschoots te hoog (boven de gestelde norm). Er is ook sprake van 
een herstel op spreektempo (een stijging), maar die kon niet op significantie worden 
getoetst (zie paragraaf 4.4.3). De score op minimale responsen bleef ondanks de 
significante achteruitgang nog binnen de gestelde norm. 
Op de AAT-schalen lijkt er sprake te zijn van een lichte vooruitgang op 
Communicatief gedrag, Semantische structuur en Geautomatiseerde taal. Deze 
vooruitgang hield vermoedelijk verband met de lichte daling van het aantal 
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stereotypen in de spontane taal, waardoor de patiënt iets beter te volgen was, 
ondanks de minimale overdracht van inhoudelijke informatie. De betere score op 
Communicatief gedrag zou ook te maken kunnen hebben met de iets betere 
luisterhouding van de patiënt, waardoor het spontane-taalinterview op meetmoment 
2 meer het karakter kreeg van een (overigens volstrekt onbegrijpelijke) dialoog 
tussen patiënt en onderzoeker dan van een nauwelijks te onderbreken monoloog van 
de patiënt. 
 
Tabel 5.4c Scores op de taaltests (patiënt 4). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

1 1 week 15 10 4 2 1 4 3 5 0 4 1 
2 2 weken 1 0 0 0 0 2 1 5 0 0 12 

 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.4c. 
Op meetmoment 1 valt geen van de testresultaten binnen de normen. 
Op meetmoment 2 is de score op de taaltests minimaal: alleen op de begripstest 
wordt 1 item goed aangewezen. 
De gemaakte fouten op de benoemtest zijn op meetmoment 1 divers: veel 
neologismen en fonologische parafasieën, maar ook veel semantische parafasieën en 
omschrijvingen. Op meetmoment 2 werd de benoemtest afgebroken vanwege de 
beperkte testbaarheid van de patiënt, nadat de eerste acht (relatief makkelijke) items 
geen van alle goed werden benoemd. De gegeven antwoorden bestonden opnieuw 
voornamelijk uit neologismen, fonologische en semantische parafasieën.  
 
Herstel op de taaltests 

Op de begripstest werd een significante achteruitgang gevonden (p<.01). De scores 
op de Tokentest en de benoemtest konden bij deze patiënt niet op significantie 
worden getoetst (zie paragraaf 4.5). Overigens was er op beide tests wel sprake van 
een duidelijke achteruitgang in de scores, want de patiënt scoorde op meetmoment 2 
geen enkel item meer correct. 
 
Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

De samenhang tussen de objectieve taalmaten en de beoordelingsschalen is bij deze 
patiënt groter dan men op het eerste gezicht zou vermoeden, gezien de lichte 
vooruitgang op de beoordelingsschalen enerzijds en de significante achteruitgang op 
een drietal objectieve spontane-taalmaten anderzijds. Hierbij dient namelijk niet 
vergeten te worden dat op beide meetmomenten zowel de beoordelingsschalen als 
de helft van de objectieve spontane-taalmaten zulke ernstige stoornissen aangeven 
dat er nauwelijks sprake meer kan zijn van zinvolle spontane taalproductie. Toch 
roept dit de vraag op waarom de veranderingen in de acute fase dan niet dezelfde 
richting op lijken te gaan. Vermoedelijk komt dit door het grote aantal stereotypen in 
de spontane taal (meegeteld op de taalmaat lexicale perseveraties), dat bepalend was 
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voor de score op de schalen Communicatief gedrag, Geautomatiseerde taal, 

Semantische structuur en Syntactische structuur. Met de significante afname van het 
aantal stereotypen (lexicale perseveraties) op meetmoment 2, stegen de scores op de 
schalen Communicatief gedrag, Geautomatiseerde taal en Semantische structuur (de 
Syntactische structuur bleef echter nog moeilijk te beoordelen). Het lage aantal 
semantische parafasieën op meetmoment 1 en de daaropvolgende stijging van dit 
aantal, evenals het ontbreken van een stoornis op lege woorden en minimale 

responsen (op beide meetmomenten), is echter niet terug te zien op de beoordelings-
schalen. Er is dus wel degelijk ook wat betreft het herstel sprake van samenhang 
tussen de objectieve taalmaten en de beoordelingsschalen, al wordt die samenhang 
bij deze patiënt slechts door één van de taalmaten (lexicale perseveraties) tot stand 
gebracht.  
 
Samenhang taalmaten en taaltests 

Tussen de taalmaten en de taaltests is er bij deze patiënt sprake van een zekere 
samenhang. Zo is er op beide meetmomenten een stoornis op de taaltests en op de 
helft van de spontane-taalmaten. Bovendien gaat de significante achteruitgang op 
een drietal spontane-taalmaten samen met een significante achteruitgang op de 
begripstest en een duidelijk zichtbare afname op de Tokentest en de benoemtest. De 
achteruitgang op de taaltests en enkele spontane-taalmaten deed vermoeden dat er, 
ondanks de licht verbeterde klinische indruk, een algemene cognitieve achteruitgang 
optrad, die (gezien de melding van een ‘helder bewustzijn’ bij opname in het 
ziekenhuis) kort voor het eerste meetmoment was begonnen. Of deze cognitieve 
achteruitgang te maken had met het infarct, of met andere medische problemen is 
echter niet te zeggen.  
 
 
5.2.5 Patiënt 5 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De vijfde patiënt die in het kader van dit onderzoek intensief werd bestudeerd, de 
hoogopgeleide vijftiger meneer E, werd opgenomen om de bij hem acuut ontstane 
stoornissen in de spontane taal nader te analyseren. 
Op de dag van opname merkte meneer E dat hij niet meer kon lezen en dat hij de 
woorden die hij wilde zeggen slecht kon vinden en moeilijk kon uitspreken.  
Bij het neurologisch onderzoek was meneer E helder en reageerde hij adequaat. Zijn 
taalbegrip was goed, maar het spreken was hakkelend en er was sprake van 
woordvindingsstoornissen, fonologische parafasieën en fouten bij het benoemen. Bij 
het lezen bleken meerlettergrepige woorden problematisch. Behalve de genoemde 
stoornissen, die vooral in de spontane taal opvielen, werden er geen andere 
stoornissen gevonden. Op de CT-scan waren er aanwijzingen zichtbaar voor een 
recent infarct in de rechterhemisfeer (in het stroomgebied van de arteria cerebri 
media). Aangezien meneer E rechtshandig is, was hier dus sprake van een gekruiste 
afasie (‘crossed aphasia’). 
Tijdens de ziekenhuisopname verbeterden de stoornissen in het spreken grotendeels. 
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De afasie werd beoordeeld als een lichte conductieafasie ten gevolge van een infarct 
in de rechterhemisfeer. 
Op 1 maand post onset werd meneer E opnieuw in het ziekenhuis opgenomen 
vanwege een tweede CVA, ditmaal in de linkerhemisfeer. Er was sprake van een 
toename van de afasie en er was een zekere ontremming in zijn gedrag.  
Bij het neurologisch onderzoek was meneer E zeer coöperatief. Hij sprak vlot, met 
veel fonologische parafasieën. Ook waren er problemen met het benoemen en was 
vooral het begrip voor gesproken taal wisselend slecht. Via geschreven taal verliep 
de communicatie soms beter. Behalve de afasie werden er geen andere stoornissen 
gevonden die te maken hadden met het CVA.  
Op de CT-scan was nu ook een temporopariëtaal infarct zichtbaar in de 
linkerhemisfeer. Ook op een MRI-scan van de schedel waren afwijkingen te zien 
links temporaal en rechts temporopariëtaal, passend bij ischemische afwijkingen.  
De afasie werd nu beoordeeld als een conductieafasie. De fonologische parafasieën 
waren in ernst toegenomen na het tweede infarct. Daarbij waren er aanwijzingen 
voor woorddoofheid en een cochleaire gehoorsvermindering. 
In latere poliklinische onderzoeken sprak de patiënt luid en opgewonden, maar 
monotoon. Er waren nog veel fonologische en (in mindere mate) semantische 
parafasieën. Er was soms sprake van een ‘conduite d’approche’, waarbij de patiënt 
zichzelf verbeterde. Het begrip was lang niet altijd goed, maar er was wel sprake van 
ziektebesef. Het lezen ging moeizaam, met veel fonologische parafasieën. Het 
benoemen was mogelijk, maar eveneens met ‘conduite d’approche’. Er was een licht 
euforisch gedrag, mogelijk als gevolg van de beroerte. 
 
Meetmomenten 

In totaal waren er zes meetmomenten: twee na het eerste infarct (meetmoment 1a en 
2a) en vier na het tweede infarct (meetmoment 1b, 2b, 3 en 4). Op al deze momenten 
werden samples van spontane-taalinterviews verzameld en op vier van deze 
momenten (1a, 1b, 2b en 3) vond een complete taaltest plaats. Meneer E was op alle 
meetmomenten goed testbaar en zeer coöperatief. Op het tweede meetmoment na het 
eerste infarct (2a) was er echter geen gelegenheid voor de afname van de taaltests, 
omdat meneer E op dat moment al op het punt stond het ziekenhuis te verlaten. Op 
het vierde meetmoment na het tweede infarct kon evenmin een taaltest worden 
afgenomen: bij deze gelegenheid werd een spontane-taalinterview afgenomen door 
een logopediste in de woonplaats van meneer E (op meer dan 100 km van het 
ziekenhuis) en zij kon niet over hetzelfde testmateriaal beschikken. 
In de tabellen met de resultaten van meneer E (tabel 5.5a, 5.5b en 5.5c) is het 
onderscheid tussen het eerste en het tweede infarct aangegeven met een dikkere lijn. 
 
Spontane taal 

Tabel 5.5a en 5.5b bevatten de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-
schalen.  
Direct na het eerste infarct (meetmoment 1a) zijn er op vier taalmaten stoornissen te 
vinden: fonologische parafasieën, fonologische perseveraties, semantische fouten en 
lexicale perseveraties. Op meetmoment 2a blijkt er bovendien een stoornis te zijn op 
de maat neologismen. 
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Direct na het tweede infarct (meetmoment 1b) is er op de vijf genoemde maten nog 
steeds sprake van een stoornis, waarbij vooral het aantal neologismen en 
fonologische parafasieën duidelijk is gestegen. Op meetmoment 2b is een 
vergelijkbare stijging op lexicale perseveraties te zien, maar nu valt de score op 
semantische fouten (tijdelijk) binnen de norm. 
In de chronische fase is wederom een stoornis te zien op de vijf genoemde maten, 
waarbij het aantal neologismen en het aantal fonologische perseveraties iets zijn 
afgenomen.  
Op geen van de meetmomenten, zowel voor als na het tweede CVA, was er 
overigens sprake van een stoornis op spreektempo, lege woorden of minimale 

responsen. Wel bleek het spreektempo van meneer E op alle onderzoeksmomenten 
opvallend hoog te liggen. Op de twee meetmomenten na het eerste CVA kwam het 
aantal woorden per minuut ruim boven het gemiddelde uit (162 respectievelijk 151 
wpm). In de acute fase na het tweede CVA lag het spreektempo net onder het 
gemiddelde, maar in de chronische fase kwam het spreektempo daar opnieuw ruim 
boven. 
Op de AAT-schalen is er direct na het eerste CVA een stoornis te zien op 
Communicatief gedrag, Articulatie en prosodie en Fonematische structuur. Op het 
tweede moment komen daar stoornissen op Semantische structuur en Syntactische 

structuur bij. Op dat moment is er een lichte stoornis (score 4) op alle schalen 
behalve Geautomatiseerde taal (score 5).  
Na het tweede CVA zijn er duidelijke stoornissen (score 2-3) op alle schalen 
behalve Geautomatiseerde taal en Semantische structuur (score 4-5). Ook in de 
chronische fase zijn deze stoornissen nog aanwezig. 
 
Tabel 5.5a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 5). 
Meet- 

moment 
 

 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 
parafa-

sieën 

Fonolo- 

gische 
perseve- 

raties 

Seman-

tische 
fouten 

Lexicale 

perseve- 
raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

1a 1 week 350 162 0 12 22 2 10 0 8 

2a 2 weken 406 151 1 9 11 5 20 2 9 

1b 1 week 463 131 15 47 12 2 20 2 1 

2b 2 weken 330 134 18 48 20 1 52 3 1 

3 4 maanden 456 170 5 43 4 4 42 2 11 

4 1 jaar 315 163 7 43 5 2 37 1 5 

 
Tabel 5.5b Scores op de AAT-schalen (patiënt 5). 
Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1a 1 week 3 3 5 5 4 5 

2a 2 weken 4 4 5 4 4 4 

1b 1 week 2 3 5 4 2 3 
2b 2 weken 2 2 5 4 2 3 
3 4 maanden 3 2 4 5 2 3 
4 1 jaar 3 3 5 5 3 3 
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Herstel in de spontane taal 

In de acute fase na het eerste CVA is er op geen van de spontane-taalmaten sprake 
van een significant herstel (noch van een significante achteruitgang). Direct na het 
tweede CVA is er sprake van een significante achteruitgang op neologismen en 
fonologische parafasieën (en een significante vooruitgang op minimale responsen, 
hoewel er bij deze spontane-taalmaat op geen van beide momenten sprake was van 
een stoornis). Na het tweede CVA is er in de acute fase (meetmoment 1b en 2b) 
sprake van een significante achteruitgang op lexicale perseveraties, en tussen 
meetmoment 2b en 3 vindt er een significant herstel plaats op neologismen en 
fonologische perseveraties en een significante achteruitgang op minimale responsen. 
Op de AAT-schalen zijn verschillende ontwikkelingen zichtbaar.  
Na het eerste CVA is er tegelijkertijd sprake van een herstel op Communicatief 

gedrag en Articulatie en prosodie en een achteruitgang op Semantische structuur en 
Syntactische structuur.  
Bij het tweede CVA vindt er een duidelijke achteruitgang plaats op vier van de zes 
schalen: Communicatief gedrag, Articulatie en prosodie, Fonematische structuur en 
Syntactische structuur. De achteruitgang op Articulatie en prosodie gaat door tussen 
meetmoment 1b en 2b.  
Na het tweede CVA treedt herstel op tussen meetmoment 2b en 3 (Communicatief 

gedrag en Semantische structuur) en tussen meetmoment 3 en 4 (Articulatie en 

prosodie, Geautomatiseerde taal en Fonematische structuur). Op Geautomatiseerde 

taal was er overigens tussen meetmoment 2b en 3 een lichte achteruitgang 
opgetreden. 
Zoals gezegd, bleef er in de spontane taal duidelijk sprake van stoornissen, zowel op 
de meeste spontane-taalmaten als op de meeste beoordelingsschalen. 
 
Tabel 5.5c Scores op de taaltests (patiënt 5). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

Begrips- 
test 

max 

27 

Token- 
test 

max 

36 

Benoem-
test 

max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

1a 1 week 27 30 19 19 0 1 0 0 0 0 0 

1b 1 week 22 20 12 5 0 0 12 2 0 1 0 
2b 2 weken 22 20 8 7 0 0 9 4 0 0 0 
3 4 maanden 25 26 15 14 0 0 6 0 0 0 0 
 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.5c. 
Op de begripstest en de Tokentest is direct na het eerste CVA geen duidelijke 
stoornis zichtbaar, al is de score op de Tokentest gezien het opleidingsniveau van 
meneer E aan de lage kant. Na het tweede CVA zijn de scores op alle taaltests onder 
de norm, en dit blijft op alle meetmomenten het geval. Het benoemen is op 
meetmoment 1 bijna normaal, op één lichte semantische parafasie na (‘snoer’ in 
plaats van ‘halsketting’). Na het tweede CVA, op meetmoment 1b en 2b is het 
benoemen duidelijk gestoord, met veel fonologische parafasieën en neologismen. 
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Op meetmoment 4 zijn de neologismen verdwenen, maar de score blijft nog onder 
de norm. 
 
Herstel op de taaltests 

Tussen meetmoment 1a en 1b werd een significante achteruitgang gevonden op de 
Tokentest (p<.01) en de benoemtest (p<.05). Vervolgens was er sprake van een 
significant herstel tussen meetmoment 2b en 3, eveneens op de Tokentest (p<.01) en 
de benoemtest (p<.05). Alle overige variaties in de score op de taaltests bleken niet 
significant te zijn.  
 
Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

De samenhang tussen de objectieve taalmaten en de beoordelingsschalen is ook bij 
deze patiënt niet volledig. Zo is zowel op de taalmaten als op de beoordelings-
schalen na het eerste CVA een fonologische en/of articulatorische stoornis zichtbaar 
(op neologismen, fonologische parafasieën, fonologische perseveraties en op de 
schalen voor Fonematische structuur en Articulatie en prosodie). Het dalende aantal 
fonologische perseveraties lijkt vervolgens meer samen te hangen met de schaal 
voor Articulatie en prosodie (stijgende score) dan met Fonematische structuur (geen 
verandering). Een toename in het aantal semantische fouten en lexicale perseveraties 
tussen meetmoment 1a en 2a is in overeenstemming met een afname in score op de 
schaal voor Semantische structuur. Daartegenover staat dat op meetmoment 1a een 
perfecte score werd gegeven op deze schaal, terwijl er op semantische fouten en 
lexicale perseveraties wel sprake was van een lichte stoornis. Ook lijkt 
Communicatief gedrag (waarop een verbetering werd gesignaleerd op meetmoment 
2a) niet erg beïnvloed te worden door de afname op Semantische structuur en het 
toenemende aantal semantische fouten en lexicale perseveraties. 
Na het tweede CVA is er een duidelijke overeenkomst tussen de significante 
achteruitgang op neologismen en fonologische parafasieën enerzijds en de dalende 
scores op de schalen Fonematische structuur, Articulatie en prosodie en 
Communicatief gedrag anderzijds. Indirect hebben de stijgende aantallen 
fonologische fouten waarschijnlijk ook enige invloed op de schaal voor Syntactische 

structuur, gezien de gelijktijdige daling hierop.  
Een ander punt van samenhang is te vinden tussen meetmoment 2b en 3, als een 
daling op neologismen en fonologische perseveraties vergezeld gaat van een 
toename op Communicatief gedrag.  
De ontwikkelingen lopen echter ook na het tweede CVA niet geheel parallel. Zo 
neemt de score op Semantische structuur tussen meetmoment 2b en 3 toe, terwijl het 
aantal semantische fouten stijgt. Ook vindt de stijging op de schaal voor 
Fonematische structuur later (tussen meetmoment 3 en 4) plaats dan de significante 
afname op neologismen en fonologische perseveraties. Dit laatste zou het gevolg 
kunnen zijn van de blijvend slechte score op Articulatie en prosodie, die eveneens 
pas tussen meetmoment 3 en 4 omhoog gaat. 
 
Samenhang taalmaten en taaltests 

Na het eerste CVA is er een duidelijke discrepantie tussen de scores op de spontane-
taalmaten en de scores op de taaltests: zowel op de begripstest als op de Tokentest 
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wordt er een score binnen de normen gehaald, en ook op de benoemtest is er in feite 
geen sprake van een stoornis, terwijl er wel duidelijke stoornissen zichtbaar zijn in 
de spontane taal.  
Na het tweede CVA is er wel sprake van een duidelijke samenhang tussen taalmaten 
en taaltests: op alle taaltests en op de meeste taalmaten wordt de norm niet gehaald. 
Bovendien is de significante afname in het aantal neologismen en fonologische 
perseveraties tussen meetmoment 2b en 3 duidelijk terug te zien in de daling van het 
aantal fonologische benoemfouten (fonologische parafasieën en neologismen). 
 
 
5.2.6 Patiënt 6 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De zesde patiënt die in dit kader is bestudeerd, zeventiger mevrouw F, werd 
opgenomen vanwege een collaps en stoornissen in de spontane taal. 
Een paar dagen voor opname was mevrouw F flauwgevallen, waarna ze moeite had 
met het vinden van sommige woorden. De dag voor opname gebeurde dit weer en 
op de dag van opname was mevrouw F tijdelijk buiten bewustzijn, waarna zij 
helemaal niet meer kon praten. Een aantal maanden eerder was er sprake geweest 
van TIA’s in de linkerhemisfeer. Ook toen waren er kortdurende stoornissen in het 
spreken geweest.  
Bij het neurologisch onderzoek bleek mevrouw F helder, maar gedesoriënteerd te 
zijn. Zij had een globale afasie, waarbij zij weinig spontane taal kon produceren, 
complexe opdrachten niet begreep en grote moeite had met het nazeggen van 
woorden. Naast de afasie was er sprake van een aangezichtsverlamming aan de 
rechterkant en van een buccofaciale apraxie. De patiënt was rechtshandig.  
Op de CT-scan waren diverse oude lacunaire infarcten te zien, maar ook een recent 
lacunair infarct subinsulair links.  
Tijdens de ziekenhuisopname trad er enige verbetering in het spreken op.  
Mevrouw F raakte duidelijk gefrustreerd door haar slechte communicatie-
mogelijkheden. Op het moment dat het spontane spreken beter ging nam de emotie 
af. Na de opname heeft mevrouw F poliklinisch logopedie gehad.  
De afasie werd in eerste instantie beoordeeld als een globale afasie ten gevolge van 
een subinsulair infarct in de linkerhemisfeer. 
Op 2 maanden post onset bleek mevrouw F bij een neurolinguïstisch onderzoek 
(door een klinisch linguïst) een afasie van Broca te hebben met een matig-ernstige 
stoornis in taalbegrip en naspreken en een ernstige stoornis bij het schrijven en het 
benoemen. Mevrouw F blokkeerde regelmatig als zij iets wilde verduidelijken. Ook 
bleek zij een licht gehoorverlies te hebben (25-35db). Verder werd vermoed dat er 
bij mevrouw F sprake was van een licht dementieel syndroom. 
Bij een poliklinische controle op 5 maanden post onset bleek de afasie dusdanig 
verbeterd te zijn dat mevrouw F weer beter contact kon onderhouden met de mensen 
in haar directe omgeving. 
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Meetmomenten 

In totaal waren er vier meetmomenten, maar niet op elk meetmoment konden alle 
gegevens verzameld worden. Zowel op meetmoment 1 als op meetmoment 4 kon 
alleen een spontane-taalinterview worden afgenomen, maar niet de taaltests. Dit had 
te maken met de genoemde emotionele reacties van mevrouw F op de gevolgen van 
de taalstoornis, waardoor het onderzoek soms moest worden gestaakt. Op 
meetmoment 2 werden eerst de taaltests afgenomen, maar moest vervolgens het 
spontane-taalinterview na korte tijd worden afgebroken omdat de patiënt wederom 
te emotioneel werd. Kort na de acute fase kon wel een sample van meer dan 50 
woorden worden afgenomen, dat voor de analyse is gebruikt. Op meetmoment 4 
maakte mevrouw F een verwarde indruk en wist zij zich bij navraag niet meer te 
herinneren dat zij al een paar keer eerder was getest. Dit zou een gevolg kunnen zijn 
van het lichte dementiële syndroom dat op 2 maanden post onset werd vermoed (zie 
vorige paragraaf).  
 
Tabel 5.6a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 6). 
Meet- 
moment 

 

 

Tijd 
post onset 

Sample 
grootte 

Spreek- 
tempo 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 

parafa-

sieën 

Fonolo- 
gische 

perseve- 

raties 

Seman-
tische 

fouten 

Lexicale 
perseve- 

raties 

Lege 
woor- 

den 

Mini-
male 

respon-

sen 

1 1 week 162 45 6 (11) 8 (15) 3 (6 ) 1 (2) 10 (19) 1 (2) 49 (91) 
2a 2 weken 104 92 2 (6) 2 (6) 5 (14) 1 (3) 11 (32) 0 (0) 14 (40) 
3 4 maanden 161 109 0 (0) 4 (7) 1 (2) 0 (0) 3 (6) 5 (9) 28 (52) 
4 1 jaar 76 95 0 (0) 2 (8) 3 (12) 1 (4) 3 (12) 3 (12) 10 (39) 
aInterview afgebroken wegens emotie patiënt, uiteindelijke sample kort na acute fase opgenomen 
 
Tabel 5.6b Scores op de AAT-schalen (patiënt 6). 
Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

AAT I 
Communica- 
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie 

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische 
structuur 

AAT V 
Fonematische 
structuur 

AAT VI 
Syntactische 
structuur 

1 1 week 2 2 5 0 4 1 
2a 2 weken 1 2 5 4 4 1 
3 4 maanden 3 3 5 4 4 2 
4 1 jaar 1 3 5 4 4 2 
aInterview afgebroken wegens emotie patiënt, uiteindelijke sample kort na acute fase opgenomen 
 
Spontane taal 

In tabel 5.6a en 5.6b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-schalen 
weergegeven. 
Op meetmoment 1 is er een stoornis te zien op alle maten, met uitzondering van lege 

woorden. Op meetmoment 2 valt het spreektempo weer binnen de norm, maar op de 
overige maten blijft de eerdere stoornis aanwezig.  
In de chronische fase is de stoornis in eerste instantie op een aantal maten 
verdwenen (spreektempo, neologismen, semantische fouten en lexicale 

perseveraties), maar op meetmoment 4 wordt er toch weer een stoornis gevonden op 
semantische fouten en lexicale perseveraties.  
Op alle AAT-schalen behalve Geautomatiseerde taal worden op alle meetmomenten 
stoornissen gevonden. Zowel op Semantische structuur als op Fonematische 

structuur was er op elk meetmoment sprake van een lichte stoornis. Op meetmoment 
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1 was de semantische structuur overigens niet goed te beoordelen door de sterke 
dysartrie en de beperkte hoeveelheid inhoudswoorden in de spontane taal van 
mevrouw F. De schalen Communicatief gedrag, Articulatie en prosodie en 

Syntactische structuur lieten ernstige stoornissen zien, zowel in de acute als in de 
chronische fase. De hoogste score van mevrouw F (score 3) op Communicatief 

gedrag werd op meetmoment 3 behaald, terwijl zij op de meetmomenten daarvoor 
en daarna juist haar laagste score op deze schaal haalde (score 1). 
 
Herstel in de spontane taal 

In de acute fase daalde alleen het aantal minimale responsen significant, al bleef dit 
aantal op alle momenten boven de gestelde norm.  
Tussen meetmoment 2 en 3 is er op meer spontane-taalmaten een significant herstel 
te zien: op neologismen (binnen de norm), fonologische perseveraties en lexicale 

perseveraties (binnen de norm). Tegelijkertijd is er sprake van een significante 
achteruitgang op lege woorden, al blijft het aantal lege woorden op alle momenten 
binnen de norm. Vanaf meetmoment 3 komen er overigens geen neologismen meer 
voor in de spontane taal van mevrouw F, maar blijft er nog wel een aantal 
fonologische parafasieën aanwezig in de spontane taal.  
In de chronische fase is er geen sprake meer van significant herstel, en gaat de 
patiënt op fonologische perseveraties zelfs weer significant achteruit. 
Op de AAT-schalen Articulatie en prosodie en Syntactische structuur zijn de scores 
vanaf meetmoment 3 iets gestegen. Ook op de Communicatief gedrag-schaal is er 
sprake van enige vooruitgang tussen meetmoment 2 en 3, maar die wordt op 
meetmoment 4 gevolgd door een duidelijke terugval.  
 
Tabel 5.6c Scores op de taaltests (patiënt 6). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

2 2 weken 22 12 7 6 0 3 0 2 1 3 5 
3 4 maanden 22 18 11 7 0 3 2 1 5 1 1 

 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.6c. Op alle taaltests is zowel op 
meetmoment 2 als op meetmoment 3 een duidelijke stoornis te zien. Zoals gezegd 
ontbreken de begripstests op meetmoment 1 en 4 door de emotionele problemen van 
de patiënt. 
Opvallend is de spreiding van de benoemfouten over de verschillende categorieën: 
Semantische parafasie, Neologisme, Beginklank, Omschrijving en Geen antwoord 

op meetmoment 2, en op meetmoment 3 komt daar nog Fonologische parafasie bij. 
Op meetmoment 2 is het voornaamste probleem bij het benoemen dat mevrouw F 
vaak helemaal geen antwoord kan geven, terwijl ze op meetmoment 3 in de meeste 
gevallen alleen een beginklank produceert. 
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Herstel op de taaltests 

Op geen van de drie taaltests wordt een significant herstel gevonden tussen 
meetmoment 2 en 3, hoewel de score op de Tokentest en op de benoemtest in die 
periode wel iets gestegen zijn. Op de begripstest blijft de score onveranderd. 
 
Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

Ook bij deze patiënt hingen de resultaten op de objectieve taalmaten en de 
beoordelingsschalen tot op zekere hoogte met elkaar samen. Zowel op de meeste 
spontane-taalmaten als op de meeste schalen was er in de acute fase sprake van een 
stoornis. In de chronische fase was de score op een aantal taalmaten echter weer 
binnen de normen, terwijl er geen verandering te zien was in het aantal 
beoordelingsschalen waarop een stoornis werd gevonden. Zo was er op meetmoment 
3 sprake van een volledig herstel op neologismen, terwijl de score op de schaal voor 
Fonematische structuur ongewijzigd bleef (er was overigens wel een verbetering op 
Articulatie en prosodie). 
Wat betreft het herstel liepen de objectieve taalmaten en de beoordelingsschalen 
grotendeels parallel: tussen meetmoment 2 en 3 herstelde de patiënt significant op 
een drietal taalmaten (neologismen, fonologische perseveraties en lexicale 

perseveraties) en herstelde zij eveneens op een drietal beoordelingsschalen 
(Communicatief gedrag, Articulatie en prosodie en Syntactische structuur). 
 
Samenhang taalmaten en taaltests 

De spontane-taalmaten en de taaltests vertonen alleen wat betreft de aanwezigheid 
van stoornissen overeenkomsten op beide gezamenlijke meetmomenten. Verder is er 
tussen meetmoment 2 en 3 op de taaltests geen sprake van een significant herstel, 
terwijl dat op de spontane-taalmaten wel het geval is. Qua herstel lijkt er bij deze 
patiënt dus geen sprake van enige samenhang tussen de taalmaten en de taaltests.  
 
 
5.2.7 Patiënt 7 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De zevende patiënt die in het kader van dit onderzoek is onderzocht, de zestiger 
meneer G, die voor zijn pensioen verkoper was geweest, werd opgenomen vanwege 
een acuut infarct in de arteria cerebri posterior links. 
Op de dag voor de opname in het ziekenhuis merkte meneer G dat hij plotseling last 
had van gezichtsvelduitval aan de rechterkant. Volgens zijn vrouw maakte de patiënt 
daarbij een verwarde indruk, sprak hij wartaal en gebruikte hij de verkeerde 
woorden. 
Bij het neurologisch onderzoek was de patiënt alert en werd er geconstateerd dat hij 
afatisch was. Naast de afasie was er sprake van een uitval van het rechterdeel van 
het gezichtsveld in beide ogen. Daarnaast ontwikkelde zich tijdens de ziekenhuis-
opname een verlamming van de rechter lichaamshelft, die zich daarna langzaam 
herstelde. Ook werd een geringe dysartrie geconstateerd.  
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Op de CT-scan werd een groot recent infarct gezien in het stroomgebied van de 
arteria cerebri posterior links.  
De afasie werd niet geclassificeerd, maar de stoornissen in de spontane taal werden 
wel beoordeeld (door een klinisch linguïst) als een gevolg van een semantische en 
fonologische stoornis. Met name het benoemen en de spontane taal waren daarbij 
gestoord. Verder bleek dat de patiënt niet hardop kon lezen, maar dat nazeggen 
opvallend goed ging. Het taalbegrip leek relatief goed, maar ook iets verminderd. 
 
Een half jaar later werd meneer G opnieuw opgenomen, ditmaal vanwege 
epileptische insulten. Kort na opname was de patiënt bij neurologisch onderzoek niet 
aanspreekbaar; bij ontslag, twee maanden later, werd melding gemaakt van een (niet 
nader omschreven) afasie. 
Op een CT-scan kort na de tweede opname was een toename van het infarct 
zichtbaar in het gebied van de arteria cerebri posterior links (waar de eerdere laesie 
zich ook bevond). 
 
Meetmomenten 

Op vier meetmomenten werden bij meneer G een spontane-taalinterview en de 
taaltests afgenomen. Op meetmoment 1 konden niet alle taaltests worden afgenomen 
vanwege de beperkte belastbaarheid van meneer G: zijn reacties op de opdrachten 
van de begripstest waren zo moeizaam dat van de complexere Tokentest werd 
afgezien. Verder leverde het spontane-taalinterview niet het minimum aantal 
woorden op.  
Op meetmoment 4 gold een vergelijkbare situatie: het aantal woorden tijdens het 
spontane-taalinterview was eveneens laag, maar net voldoende om boven het 
minimum aantal uit te komen. De taaltests waren afneembaar, maar de score op de 
eerste begripstest was zo minimaal, dat de Tokentest niet werd afgenomen. 
 
Tabel 5.7a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 7). 
Meet- 

moment 

 
 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 

parafa-
sieën 

Fonolo- 

gische 

perseve- 
raties 

Seman-

tische 

fouten 

Lexicale 

perseve- 

raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

1* 1 week 40 36 2 (--) 0 (--) 0 (--) 4 (--) 0 (--) 0 (--) 1 (--) 
2 2 weken 656 128 0 0 3 3 49 6 22 

3 4 maanden 1282 176 0 1 2 1 17 3 11 

4 1 jaar 60 103 0 (0) 3 (15) 0 (0) 10 (50) 19 (95) 0 (0) 3 (15) 

* Dit sample bevatte minder dan het minimum aantal woorden (50). 
 
Tabel 5.7b Scores op de AAT-schalen (patiënt 7). 
Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische 
structuur 

1* 1 week 1 3 5 0 2 0 
2 2 weken 3 4 4 4 5 4 
3 4 maanden 5 4 5 5 5 4 
4 1 jaar 1 3 5 2 5 2 
* Dit sample bevatte minder dan het minimum aantal woorden (50). 
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Spontane taal 

In tabel 5.7a en 5.7b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-schalen 
weergegeven.  
Op meetmoment 1 was het spreektempo zeer laag (onder de norm) en was het niet 
mogelijk een lang gesprek te voeren met meneer G, waardoor de overige spontane-
taalmaten niet konden worden toegepast. De patiënt liet meerdere malen lange 
pauzes vallen (3-6 seconden) voordat hij de beurt nam, maar ook tijdens de beurt.  
Op meetmoment 2 was het spreektempo veel sneller en viel het ruimschoots binnen 
de norm, op meetmoment 3 kwam het zelfs boven het gemiddelde uit. Op deze twee 
meetmomenten was het verkrijgen van een sample van 300 woorden niet 
problematisch en kwamen lange pauzes vóór of tijdens de beurten van meneer G 
niet meer voor. Wel was er op meetmoment 2 een stoornis te zien op fonologische 

perseveraties, semantische fouten en lexicale perseveraties. 
 
In de chronische fase verdween in eerste instantie de stoornis op semantische fouten, 
maar op meetmoment 4 (na de genoemde epileptische insulten) kwam de stoornis op 
deze maat terug. Ook de stoornis op lexicale perseveraties bleef op dat moment 
aanwezig. De stoornis op fonologische perseveraties was tussen meetmoment 3 en 4 
verdwenen, maar daar stond tegenover dat er een stoornis op fonologische 

parafasieën bij was gekomen. 
Op meetmoment 4 daalde het spreektempo duidelijk, maar bleef nog wel binnen de 
norm. Een lang gesprek met meneer G was echter niet meer mogelijk. Hij maakte 
een verwarde indruk en zijn uitingen waren moeilijk in verband te brengen met de 
aan hem gestelde vragen. 
Voor zover er op meetmoment 1 een oordeel kon worden gegeven op de AAT-
schalen (dit was voor Semantische structuur en Syntactische structuur door het 
beperkte sample namelijk niet mogelijk), waren er duidelijke stoornissen te zien op 
Communicatief gedrag, Articulatie en prosodie en Fonematische structuur. Alleen 
op Geautomatiseerde taal leken er geen problemen te bestaan. Op meetmoment 2 is 
de stoornis op Fonematische structuur verdwenen en zijn de scores op de meeste 
schalen vooruitgegaan, met uitzondering van Geautomatiseerde taal, waar nu juist 
een lichte stoornis wordt gevonden. De schalen voor Articulatie en prosodie, 

Semantische structuur en Syntactische structuur laten eveneens een lichte stoornis 
zien (score 4), maar het Communicatief gedrag is nog matig-ernstig gestoord (score 
3).  
Op meetmoment 3 in de chronische fase zijn de scores op alle schalen maximaal, 
met uitzondering van Articulatie en prosodie en Syntactische structuur, waarop nog 
een lichte stoornis zichtbaar is. Na de epileptische insulten komen de stoornissen op 
Communicatief gedrag, Articulatie en prosodie, Semantische structuur en 
Syntactische structuur weer terug en is er sprake van matig-ernstige (score 3) tot 
zeer ernstige (score 1) stoornissen op deze schalen. Alleen op Geautomatiseerde taal 

en Fonematische structuur worden nog de maximale scores behaald. 
 
Herstel in de spontane taal 

Vanwege het korte sample op meetmoment 1, kon de significantie van het herstel 
tussen meetmoment 1 en 2 voor de meeste maten niet uitgerekend worden, al is de 
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vooruitgang op spreektempo (een verdrievoudiging van de score) het vermelden 
waard.  
Tussen meetmoment 2 en 3 trad uitsluitend een significant herstel op lexicale 

perseveraties op. Wel dient hierbij vermeld te worden dat er op meetmoment 3 bij 
zes van de acht taalmaten ook geen sprake (meer) was van een stoornis.  
In de chronische fase (tussen meetmoment 3 en 4) werd er geen significant herstel 
meer gevonden op de spontane-taalmaten, maar wel significante verslechteringen op 
fonologische parafasieën, semantische fouten en lexicale perseveraties. Gezien de 
epileptische insulten die de patiënt intussen had doorgemaakt, was dit niet zo 
verwonderlijk.  
Op de meeste AAT-schalen werd een aanvankelijke stoornis gevolgd door een 
herstel en vervolgens weer door een achteruitgang. Alleen op Geautomatiseerde taal 

lijkt er op meetmoment 2 slechts sprake te zijn van een tijdelijke teruggang in de 
score, die verder maximaal blijft. De meeste vooruitgang op de schalen lijkt plaats te 
vinden tussen meetmoment 1 en 2, maar ook tussen meetmoment 2 en 3 is op een 
aantal schalen nog vooruitgang te zien. 
Met uitzondering van de scores op Geautomatiseerde taal en Fonematische 

structuur, die onveranderd blijven, gaan de scores tussen meetmoment 3 en 4 op alle 
schalen achteruit, waarschijnlijk als gevolg van de bovengenoemde epileptische 
insulten.  
 
Tabel 5.7c Scores op de taaltests (patiënt 7). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

Begrips- 
test 

max 

27 

Token- 
test 

max 

36 

Benoem-
test 

max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

1 1 week 8 -- 0 0 8 0 1 8 0 3 0 
2 2 weken 15 26 4 2 5 2 1 0 2 2 6 
3 4 maanden 22 19 9 7 0 5 0 0 0 3 5 
4 1 jaar 1 -- 0 0 19 0 0 1 0 0 0 
 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.7c. 
Ook bij deze patiënt zijn de drie taaltests op alle meetmomenten duidelijk gestoord. 
Vooral op meetmoment 1 en 4 presteerde meneer G zeer slecht: de Tokentest kon op 
beide momenten niet worden afgenomen en er werd geen enkel item correct 
benoemd tijdens de benoemtest. 
De gemaakte benoemfouten bestonden op meetmoment 1 voornamelijk uit 
perseveraties en neologismen. Op meetmoment 2 waren de neologismen verdwenen 
en waren de fouten over alle andere categorieën verdeeld, waarbij in de meeste 
gevallen geen antwoord werd gegeven en er nog steeds een hoog aantal 
perseveraties voorkwam. Op meetmoment 3 gaf meneer G in de meeste gevallen 
opnieuw geen antwoord, of produceerde hij semantische parafasieën of 
omschrijvingen. Op meetmoment 4 tenslotte werden tijdens het benoemen bijna 
uitsluitend perseveraties gebruikt en een enkel neologisme. 
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Herstel op de taaltests 

Voor zover de significantie van de veranderingen op de taaltests bepaald kon 
worden, bleek vooral de score op de begripstest significant te veranderen. Zowel 
tussen meetmoment 1 en 2 als tussen meetmoment 2 en 3 was er sprake van een 
significant herstel (p<.05). Tussen meetmoment 3 en 4 werd dit echter gevolgd door 
een significante verslechtering (p<.01). De variaties op de Tokentest en de 
benoemtest konden uiteraard alleen tussen meetmoment 2 en 3 op significantie 
getest worden, en in beide gevallen bleek er geen sprake van een significante 
verandering.  
 
Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

De samenhang tussen de objectieve spontane-taalmaten enerzijds en de 
beoordelingsschalen anderzijds is bij deze patiënt moeilijk te beoordelen. Op 
meetmoment 1 is het sample niet groot genoeg om de scores op alle taalmaten en 
beoordelingsschalen te kunnen bepalen. Tussen meetmoment 2 en 3 neemt het aantal 
stoornissen af op zowel de taalmaten als de AAT-schalen, om vervolgens weer toe te 
nemen op meetmoment 4. Op het eerste gezicht lijkt er dus wel sprake van enige 
samenhang. Ook het significante herstel op lexicale perseveraties tussen 
meetmoment 2 en 3 en de significante verslechteringen op fonologische parafasieën, 

semantische fouten en lexicale perseveraties tussen meetmoment 3 en 4 vertonen 
grote overeenkomsten met de aanvankelijke vooruitgang op Communicatief gedrag 

en Semantische structuur en de daaropvolgende terugval op vier van de zes 
beoordelingsschalen. Wel valt op dat de score op Fonematische structuur nauwelijks 
beïnvloed wordt door het stijgende aantal fonologische parafasieën tussen 
meetmoment 3 en 4: er lijkt meer samenhang te zijn met de schaal voor Articulatie 

en prosodie. In grote lijnen is er echter bij deze patiënt sprake van een redelijke 
samenhang tussen de scores op de taalmaten en de beoordelingsschalen. 
 
Samenhang taalmaten en taaltests 

Er lijkt een beperkte samenhang te zijn tussen de scores op de taalmaten en de 
taaltests. Op meetmoment 1 is er een duidelijke overeenkomst: in beide gevallen 
konden niet alle onderzoeksgegevens verzameld worden en voor zover dat wel kon, 
werden er ernstige stoornissen op zowel de tests als de taalmaten gevonden. Op 
meetmoment 2 en 3 was er daarentegen op alle taaltests sprake van een stoornis, 
terwijl er op de meeste taalmaten juist geen stoornis te vinden was. Op meetmoment 
4 geven de scores op de spontane-taalmaten en de taaltests beiden aan dat meneer G 
vooral lexicale perseveraties produceert.  
Wat het herstel betreft, lijken de begripstest en de spontane-taalmaten parallel te 
lopen: significant herstel tussen meetmoment 2 en 3, significante achteruitgang 
tussen meetmoment 3 en 4. Daarentegen is de score op de Tokentest tussen 
meetmoment 2 en 3 licht gedaald (maar niet significant). Ook de ontwikkeling in de 
benoemfouten liep niet helemaal parallel met de gevonden fouten in de spontane 
taal: zo waren er op meetmoment 3 veel semantische fouten in het benoemen, terwijl 
het aantal semantische fouten in de spontane taal juist binnen de norm viel. 
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5.2.8 Patiënt 8 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De achtste patiënt die hier besproken wordt, tachtiger meneer H, was administrateur 
geweest en werd opgenomen vanwege woordvindingsstoornissen. 
Op de dag van opname begon meneer H plotseling te brabbelen. Hij kon niet meer 
goed uit zijn woorden komen en was volgens zijn echtgenote ook niet goed meer te 
begrijpen. Meneer H was enkele maanden vóór deze opname opgenomen geweest in 
verband met een status epilepticus (opeenvolgende epileptische aanvallen) en een 
daarmee samenhangende contusio (traumatisch hoofdletsel). Volgens zijn 
echtgenote was hij sinds de contusio in toenemende mate verward. Meneer H is 
rechtshandig. 
Bij het neurologisch onderzoek was meneer H helder en bestonden er lichte 
oogmotoriekstoornissen. De gezichtsvelden waren intact. Er waren taalstoornissen in 
de vorm van fonologische parafasieën en neologismen en hij sprak traag. Het 
benoemen verliep redelijk goed, maar nazeggen lukte hem niet.  
Op de CT-scan werden aanwijzingen gevonden voor een normal pressure 
hydrocephalus (NPH) en voor een oude contusiehaard rechts frontaal. Wat betreft de 
afatische verschijnselen werd uitgegaan van een ‘klinisch’ infarct in de 
linkerhemisfeer (het infarct werd verondersteld op basis van de klinische 
verschijnselen, maar was op de scans niet zichtbaar).  
Op 1 maand post onset werd er uitgebreid neuropsychologisch onderzoek verricht. 
Tijdens het spreken vertoonde meneer H woordvindingsstoornissen. Bij 
psychometrisch onderzoek werden er forse geheugenstoornissen gevonden en de 
patiënt reageerde traag op de gegeven opdrachten. De resultaten bij dit onderzoek 
wezen op een subcorticaal dementiesyndroom, wat kan worden veroorzaakt door een 
NPH. Na plaatsing van een ventrikulo-peritoneale drain werd de patiënt onder 
andere minder traag. Op 2 maanden post onset maakte meneer H nog een epileptisch 
insult door. 
De afasie werd niet nader omschreven of geclassificeerd. Wel zouden de 
taalstoornissen op 2 maanden post onset vrijwel hersteld zijn.  
 
Meetmomenten 

Bij meneer H konden alleen data in de acute fase verzameld worden: op 
meetmoment 1 een spontane-taalsample en op meetmoment 2 een spontane-
taalsample en taaltests. Vanwege de plaatsing van de drain, het epileptische insult en 
een overplaatsing van meneer H naar een andere zorginstelling bleek het niet 
mogelijk te zijn om linguïstische gegevens te verzamelen in de chronische fase. 
 
Spontane taal 

In tabel 5.8a en 5.8b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-schalen 
weergegeven.  
Het spreektempo van meneer H is zowel op meetmoment 1 als 2 zeer laag, ruim 
onder de gestelde norm. Op meetmoment 1 zijn er daarnaast stoornissen op 
fonologische parafasieën, semantische fouten en minimale responsen. Op 
meetmoment 2 is er eveneens een stoornis op drie taalmaten, maar nu zijn het 
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fonologische perseveraties, semantische fouten en lexicale perseveraties. Er is dan 
geen stoornis meer op fonologische parafasieën of minimale responsen.  
Bij de beoordeling op de AAT-schalen blijkt er op beide testmomenten geen stoornis 
te zijn op Geautomatiseerde taal. Op de Fonematische structuur-schaal wordt een 
lichte stoornis gevonden die op meetmoment 2 geheel verdwenen is. Verder is er op 
testmoment 1 sprake van matig-ernstige tot ernstige stoornissen op Communicatief 

gedrag, Semantische structuur en Syntactische structuur, die op meetmoment 2 
minder ernstig worden (maar nog wel aanwezig zijn) en is er op beide 
meetmomenten een matig-ernstige stoornis op Articulatie en prosodie. 
 
Tabel 5.8a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 8). 
Meet- 
moment 

 

 

Tijd 
post onset 

Sample-
grootte 

Spreek- 
tempo 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 

parafa-

sieën 

Fonolo- 
gische 

perseve- 

raties 

Seman-
tische 

fouten 

Lexicale 
perseve- 

raties 

Lege 
woor-

den 

Minimale 
responsen 

1 1 week 155 42 0 (0) 4 (8) 0 (0) 1 (2) 4 (8) 0 (0) 22 (43) 
2 2 weken 177 36 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 8 (14) 2 (3) 12 (20) 

 
Tabel 5.8b Scores op de AAT-schalen (patiënt 8). 
Meet- 

moment 

Tijd 

post onset

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1 1 week 2 3 5 3 4 2 
2 2 weken 3 3 5 4 5 4 
 
Herstel in de spontane taal 

Tussen meetmoment 1 en 2 was er sprake van significant herstel op twee van de 
spontane-taalmaten: fonologische parafasieën en minimale responsen. Er waren 
geen taalmaten waarop een significante achteruitgang werd gevonden. 
De AAT-schalen Communicatief gedrag, Fonematische structuur, Semantische 

structuur en Syntactische structuur tonen zoals gezegd eveneens enige vooruitgang 
tussen meetmoment 1 en 2. 
 
Tabel 5.8c Scores op de taaltests (patiënt 8). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

2 2 weken 26 10 12 12 3 2 0 2 0 0 1 
 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.8c. Aangezien de taaltests 
alleen op meetmoment 2 konden worden afgenomen, kan alleen vastgesteld worden 
dat er op alle taaltests sprake was van een stoornis, maar zijn uitspraken over het 
herstel op de tests niet mogelijk. 
Wat opvalt in de scores op de taaltests is dat meneer H op de concrete begripstest 
bijna maximaal scoorde (26 van de 27 items correct), terwijl hij op de Tokentest erg 
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slecht scoorde (10 van de 36 items correct). Kennelijk had hij vooral moeite met het 
abstracte karakter van de Tokentest. 
Fouten bij het benoemen bestonden vooral uit perseveraties, semantische parafasieën 
en neologismen. De oogmotoriekstoornissen hadden geen duidelijke invloed op de 
resultaten bij het benoemen.  
 
Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

De resultaten op de objectieve taalmaten en de beoordelingsschalen lijken bij deze 
patiënt redelijk samen te hangen. Er waren zowel op de spontane-taalmaten als op de 
AAT-schalen op beide momenten stoornissen te vinden, al moet daarbij gezegd 
worden dat er op bijna alle schalen een stoornis te zien was, terwijl dit ‘slechts’ op 
de helft van de taalmaten ook het geval was. Wat het herstel betreft komt de 
vooruitgang op vier van de AAT-schalen goed overeen met het significante herstel 
op fonologische parafasieën en minimale responsen.  
 
Samenhang taalmaten en taaltests 

Over de samenhang tussen de taalmaten en de taaltests valt bij meneer H niet veel te 
zeggen omdat de taaltests maar één keer konden worden afgenomen. Wel lijkt het 
erop dat er meer stoornissen te zien zijn op de taaltests dan op de spontane taalmaten 
en dat de fonologische fouten bij het benoemen (neologismen) iets ernstiger zijn dan 
in de spontane taal (fonologische parafasieën). Voor zover hierover uitspraken 
kunnen worden gedaan, lijkt er bij deze patiënt dus geen sprake van een sterke 
samenhang tussen de resultaten op de taalmaten en de taaltests. 
 
 
5.2.9 Patiënt 9 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De negende patiënt die twee maal in de acute fase onderzocht kon worden, mevrouw 
J (nog geen dertig jaar en daarmee de jongste patiënt in dit onderzoek), werd 
opgenomen vanwege een infarct. 
Op de dag van opname was mevrouw J ‘s ochtends plotseling niet aanspreekbaar, 
hikte en leek haar rechter lichaamshelft niet te kunnen bewegen. 
Bij het neurologisch onderzoek bleek dat zij afatisch was. Naast de afasie was er 
sprake van desoriëntatie, een verlamming van de rechterarm en een aangezichts-
verlamming rechts. Op de CT-scan was een infarct zichtbaar in het stroomgebied 
van de arteria cerebri media links.  
De afasie werd beoordeeld als een globale afasie ten gevolge van een media infarct 
in de linkerhemisfeer. 
Tijdens het verblijf in het ziekenhuis, dat drie weken duurde, knapte mevrouw J snel 
op. In de eerste week post onset was de verlamming van de rechterarm verdwenen 
en was mevrouw J weer volledig mobiel; de afasie was enigszins verbeterd en het 
begrip, met name van de geschreven taal, leek goed te zijn. Toch werd de afasie nog 
beoordeeld als een ernstige globale afasie waarbij de motorische component het 
meest was aangedaan. Daarnaast was er sprake van een buccofaciale en verbale 
apraxie. Mevrouw J kreeg logopedische begeleiding, gericht op communicatie-
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adviezen voor haarzelf en voor de mensen in haar directe omgeving. Zij bleek 
bijzonder communicatief te zijn ingesteld en schakelde diverse non-verbale 
hulpmiddelen in om duidelijk te maken wat zij wilde zeggen, zoals schrijven, 
wijzen, gebaren en intonatie. In een gesprek reageerde zij vrij adequaat en viel de 
globale afasie minder op, omdat zij bijvoorbeeld door haar gebruik van intonatie nog 
enige informatie wist over te brengen. 
 
Meetmomenten 

Mevrouw J was goed testbaar op de eerste drie meetmomenten, maar wilde in 
verband met andere medische problemen daarna niet meer meedoen aan het 
taalonderzoek. Op elk van de drie meetmomenten kon een spontane-taalsample 
verzameld worden en konden de taaltests worden afgenomen. 
 
Tabel 5.9a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 9). 
Meet- 

moment 
 

 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 
parafa-

sieën 

Fonolo- 

gische 
perseve- 

raties 

Seman-

tische 
fouten 

Lexicale 

perseve- 
raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

1 1 week 201 66 0 (0) 6 (9) 1 (1) 0 (0) 37 (55) 0 (0) 111 (166) 
2 2 weken 322 90 1 4 0 1 89 6 83 
3 4 maanden 1246 194 0 1 0 0 34 3 28 
 
Tabel 5.9b Scores op de AAT-schalen (patiënt 9). 
Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1 1 week 1 5 2 3 0 1 
2 2 weken 1 5 3 3 0 1 
3 4 maanden 3 5 5 4 4 3 
 
Spontane taal 

In tabel 5.9a en 5.9b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-schalen 
weergegeven. 
Het spreektempo blijkt een opmerkelijke ontwikkeling door te maken: op 
meetmoment 1 was het spreektempo nog onder de gestelde norm, op meetmoment 2 
viel het al weer binnen de norm en op meetmoment 3 had mevrouw J zelfs een 
bovengemiddeld spreektempo. Op basis van deze taalmaat zou zij dus een 
ontwikkeling doormaken van globale en niet-vloeiende afasie naar vloeiende afasie, 
een ongebruikelijk verloop (zie paragraaf 2.3.2). 
Op meetmoment 1 was er naast de stoornis op spreektempo, ook sprake van 
stoornissen op fonologische parafasieën, fonologische perseveraties, lexicale 

perseveraties en minimale responsen. Met name het hoge aantal minimale responsen 
was opvallend. In feite bestond de spontane taal van mevrouw J op meetmoment 1 
vrijwel uitsluitend uit minimale responsen (ja/nee), uitroepen (hallo!, hèhè!, oh?), 
stopwoordjes (dadelijk, nou) en pronomina zonder duidelijke referent (hier, die, zo). 
Wel werd er veel intonatie gebruikt waardoor zij erin slaagde om haar antwoorden 
als het ware te nuanceren, zodat bijvoorbeeld ja in betekenis kon variëren van “ja, 
misschien” tot “ja, absoluut!”. 
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Op meetmoment 2 was er sprake van stoornissen op de maten neologismen, 
fonologische parafasieën, lexicale perseveraties en minimale responsen. 
In de chronische fase (meetmoment 3) was er alleen nog een stoornis op lexicale 

perseveraties en minimale responsen, en was het spreektempo zoals gezegd tot ruim 
boven het gemiddelde gestegen. 
Op de AAT-schalen was er in de acute fase sprake van een ernstige stoornis op 
Communicatief gedrag. Er werd geen stoornis gevonden op Articulatie en prosodie, 
maar wel op Geautomatiseerde taal (door de vele stereotypen en taalautomatismen), 
Semantische structuur (door de vele inhoudsloze frasen) en Syntactische structuur 
(omdat het sample voornamelijk uit 1- of 2-woordsuitingen bestond). De 
Fonematische structuur was in de acute fase niet goed te beoordelen door het hoge 
aantal taalautomatismen.  
In de chronische fase was er nog sprake van een matig-ernstige stoornis op 
Communicatief gedrag en bleef de score op Articulatie en prosodie maximaal. De 
stoornis op Geautomatiseerde taal was op meetmoment 3 geheel verdwenen. Op de 
schalen voor Fonematische structuur en Semantische structuur bleek mevrouw J 
nog een lichte stoornis te vertonen. De stoornis op Syntactische structuur was nog 
wel aanwezig, maar de score op deze schaal paste op dat moment meer bij het 
klinische beeld van een vloeiende afasie met paragrammatisme dan bij dat van een 
niet-vloeiende afasie. Een dergelijke ontwikkeling is zeer ongebruikelijk tijdens het 
herstel van afasie. In onderzoeken die de ‘evolutie’ van afasie in kaart brengen (zie 
bijvoorbeeld figuur 1 in paragraaf 2.3.2) wordt er bijvoorbeeld niet of nauwelijks 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat een afasie van Broca zich tijdens het 
herstel ontwikkelt tot een afasie van Wernicke of een conductieafasie. Op basis van 
de ontwikkelingen in de spontane taal van mevrouw J kan echter worden 
geconcludeerd dat een herstel van niet-vloeiende afasie naar vloeiende afasie met 
paragrammatisme zeker niet uitgesloten is.  
 
Herstel in de spontane taal 

Op minimale responsen is in de acute fase een significant herstel zichtbaar. 
Tegelijkertijd is er echter sprake van een significante achteruitgang op lexicale 

perseveraties en lege woorden (waarbij het aantal lege woorden overigens nog 
binnen de norm blijft). Kennelijk deed mevrouw J tijdens het gesprek op 
meetmoment 2 meer pogingen om inhoudswoorden te gebruiken in plaats van 
minimale responsen, waar ze slechts ten dele in slaagt (ze gebruikt wel meer 
inhoudswoorden, maar varieert hier niet genoeg in waardoor het aantal lexicale 
perseveraties stijgt). 
Tussen meetmoment 2 en 3 is er opnieuw sprake van een significant herstel op 
minimale responsen, maar ook op lexicale perseveraties.  
In de acute fase is er op de AAT-schalen alleen sprake van een herstel op 
Geautomatiseerde taal. Tussen meetmoment 2 en 3 is er herstel te zien op vier van 
de zes beoordelingsschalen: Communicatief gedrag, Geautomatiseerde taal, 

Semantische structuur en Syntactische structuur. De Fonematische structuur is zoals 
gezegd pas op meetmoment 3 goed te beoordelen en de score op Articulatie en 

prosodie bleef op alle meetmomenten maximaal. 
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Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.9c. Op elk van de drie taaltests 
is sprake van duidelijke stoornissen op beide meetmomenten in de acute fase. Bij het 
benoemen werd zelfs geen enkel item correct benoemd. In de chronische fase liggen 
de scores op alle taaltests hoger dan in de acute fase en op de begripstest werd zelfs 
de maximale score behaald. Op de Tokentest en de benoemtest was er echter nog 
wel sprake van een stoornis. Aan de fouten bij het benoemen is te zien dat de manier 
van communiceren van mevrouw J over de drie meetmomenten in positieve zin 
veranderde: op meetmoment 1 gaf ze bij elk item aan dat ze het niet kon benoemen, 
op meetmoment 2 probeerde ze bij de meeste items een omschrijving te geven en op 
meetmoment 3 leek mevrouw J vooral nog met de vorm van de woorden te 
worstelen en waren de meeste fouten fonologische parafasieën, die vaak nog door de 
patiënt verbeterd werden. 
 
Tabel 5.9c Scores op de taaltests (patiënt 9). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

1 1 week 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
2 2 weken 11 5 0 0 0 1 0 0 1 17 1 
3 4 maanden 27 17 12 4 0 1 10 0 4 1 0 
 
Herstel op de taaltests 

Tussen meetmoment 1 en 2 is er sprake van een significant herstel (p<.05) op de 
begripstest en tussen meetmoment 2 en 3 op de Tokentest (p<.05). Bij de begripstest 
is er op meetmoment 3 zelfs sprake van volledig herstel. Op de benoemtest steeg de 
score van 0 naar 12 tussen meetmoment 2 en 3, maar over de significantie van dit 
herstel konden geen uitspraken worden gedaan. 
 
Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

De objectieve taalmaten en beoordelingsschalen lijken slechts in beperkte mate 
samen te hangen bij deze patiënt. Op meetmoment 1 was er sprake van een stoornis 
op zowel de meeste taalmaten als de meeste beoordelingsschalen, maar op 
meetmoment 2 is het aantal taalmaten met een stoornis gedaald, terwijl het aantal 
beoordelingsschalen met een stoornis gelijk is gebleven. Ook op meetmoment 3 zijn 
er veel meer stoornissen te zien op de beoordelingsschalen dan op de spontane-
taalmaten. Bovendien wordt er nog een lichte stoornis op Fonematische structuur 

gesignaleerd, terwijl de scores op neologismen, fonologische parafasieën en 
fonologische perseveraties allemaal binnen de normen vielen. Waarschijnlijk is dit 
te wijten aan de vele fonematische onzekerheden (zoals valse starts) die wel 
meegewogen worden bij de beoordelingsschaal, maar niet apart geteld worden bij de 
objectieve taalmaten. 
Wat betreft het herstel lijkt er meer samenhang te zijn. Het significante herstel 
tussen meetmoment 1 en 2 op minimale responsen kan worden gerelateerd aan het 
herstel op Geautomatiseerde taal. Als daarna significant herstel op minimale 
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responsen en lexicale perseveraties optreedt, is er opnieuw herstel op 
Geautomatiseerde taal, maar ook op Communicatief gedrag, Semantische structuur 

en Syntactische structuur. Alleen de significante achteruitgang op lexicale 

perseveraties tussen meetmoment 1 en 2 heeft geen duidelijk equivalent op de AAT-
schalen (maar zou misschien wel kunnen verklaren waarom er tussen meetmoment 2 
en 3 op meer AAT-schalen een herstel wordt gesignaleerd dan tussen meetmoment 1 
en 2).  
  
Samenhang taalmaten en taaltests 

De taaltests lijken een redelijke samenhang te vertonen met de spontane-taalmaten, 
met name wat betreft het herstel en in mindere mate wat betreft de aanwezigheid van 
stoornissen. Zo is er op meetmoment 1 zowel bij de meeste taalmaten als bij alle 
taaltests sprake van een stoornis. Op meetmoment 2 neemt het aantal taalmaten met 
een stoornis af, in tegenstelling tot het aantal taaltests. Op meetmoment 3 zijn er 
zowel minder taalmaten als minder taaltests met een stoornis. 
De samenhang tussen het herstel op de taalmaten en het herstel op de taaltests is 
overtuigender: tussen meetmoment 1 en 2 is er zowel op de begripstest als op 
minimale responsen significant herstel en tussen meetmoment 2 en 3 is er zowel op 
de Tokentest als op minimale responsen en lexicale perseveraties sprake van een 
significante vooruitgang. Het lijkt er dus op dat de progressie in het taalbegrip 
grotendeels parallel lijkt te lopen met de progressie in de taalproductie bij deze 
patiënt. 
 
 
5.2.10 Patiënt 10 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De tiende patiënt die in het kader van dit onderzoek nader werd bekeken, zeventiger 
mevrouw K, werd opgenomen vanwege een plotseling optredende verwardheid en 
krachtsverlies rechts. 
Op de dag vóór de opname in het ziekenhuis ondervond mevrouw K krachtsverlies 
aan de rechterarm, waardoor zij dingen uit haar handen liet vallen. Enkele uren later 
gedroeg zij zich plotseling verward. 
Tijdens een neurologisch onderzoek op anderhalve maand post onset46 was 
mevrouw K helder, maar was er wel sprake van afasie, in de vorm van een “forse 
begrips- en spraakstoornis”. Naast de afasie was er een slikstoornis, maar van 
krachtsverlies was al geen sprake meer. Op de CT-scan was er aan de linkerkant een 
infarct zichtbaar in het achterste stroomgebied van de arteria cerebri media. Ook was 
er sprake van een resolving hematoom pariëtaal rechts en een ischemische laesie 
subinsulair rechts.  
Tijdens de opname knapte mevrouw K klinisch op, maar de ernstige begrips-
stoornissen bleven bestaan. De afasie werd niet nader geclassificeerd. 
 

                                                           
46 Kort voordat mevrouw K naar een verpleegtehuis werd overgeplaatst; eerdere neurologische gegevens 
waren helaas niet beschikbaar. 
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Meetmomenten 

Op drie meetmomenten kon een spontane-taalsample worden verzameld bij 
mevrouw K. Aan de hand van deze samples kon worden vastgesteld dat het om een 
vloeiende afasie ging met taalautomatismen en aanvankelijk enige woordvindings-
problemen. De patiënt leek bovendien niet te beseffen dat haar uitingen niet 
aansloten bij de gestelde vragen. 
Het afnemen van de taaltests bleek zeer problematisch. Zelfs de concrete begripstest 
kon niet worden afgenomen, omdat mevrouw K niet begreep wat de bedoeling was 
en ook geen enkele reactie vertoonde bij het aanbieden van de testitems. De 
benoemtest lokte wel enige reactie uit, maar moest in de eerste twee sessies ook 
telkens na enkele items worden afgebroken. Op meetmoment 3 was mevrouw K 
fysiek enigszins opgeknapt en reageerde zij iets adequater bij het testen. Hierdoor 
konden alle tests worden afgenomen, al bleek mevrouw K nog niet in staat om een 
correcte respons te geven op de begripstest en de Tokentest.  
Gezien onder meer de ernstige begripsproblemen is het jammer dat er niet meer 
informatie beschikbaar was over de acuut optredende ‘verwarring’ van de patiënt. 
Van cognitieve stoornissen over een langere periode voorafgaand aan het infarct was 
waarschijnlijk geen sprake, maar de communicatieve houding van de patiënt op de 
verschillende meetmomenten duidde erop dat er inmiddels wel sprake was van een 
cognitieve problematiek die vermoedelijk gerelateerd was aan het infarct in de 
linkerhemisfeer zelf, of aan de bijkomende subinsulaire laesie en/of het resolving 
hematoom in de rechterhemisfeer. Deze cognitieve problematiek lijkt een grote 
negatieve invloed te hebben gehad op het herstel van de taalproblemen. Van een 
vierde meetmoment werd afgezien, omdat dit de patiënt te veel zou belasten gezien 
de ongewijzigde ernst van de begripsstoornissen en de cognitieve problematiek. 
 
Tabel 5.10a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 10). 
Meet- 
moment 

 

 

Tijd 
post onset 

Sample-
grootte 

Spreek- 
tempo 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 

parafa-

sieën 

Fonolo- 
gische 

perseve- 

raties 

Seman-
tische 

fouten 

Lexicale 
perseve- 

raties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

1 1 week 186 120 1 (2) 3 (5) 1 (2) 1 (2) 69 (111) 13 (21) 11 (17) 

2 2 weken 349 127 1 5 0 4 119 10 21 

3 3 maanden 370 135 1 4 0 2 55 12 24 

 
Tabel 5.10b Scores op de AAT-schalen (patiënt 10). 
Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1 1 week 0 2 2 2 4 0 
2 2 weken 1 2 2 2 4 0 
3 3 maanden 2 3 3 3 4 3 
 
Spontane taal 

In tabel 5.10a en 5.10b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-
schalen weergegeven. 
Op de meeste taalmaten bleven de prestaties van mevrouw K vrij constant. Zo waren 
er op alle meetmomenten stoornissen te vinden op neologismen, fonologische 

parafasieën, semantische fouten en lexicale perseveraties. Op meetmoment 1 waren 
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er eveneens stoornissen op fonologische perseveraties en lege woorden, die daarna 
weer verdwenen. Op de maten spreektempo en minimale responsen kwamen geen 
stoornissen voor.  
Voor zover er een oordeel kon worden gegeven op de AAT-schalen (wat in de acute 
fase niet mogelijk was op de Syntactische structuur-schaal vanwege het hoge aantal 
taalautomatismen), werd er op alle beoordelingsschalen een duidelijke stoornis 
gesignaleerd. Op meetmoment 1 werd op Communicatief gedrag zelfs de laagste 
score gegeven (0, geen begrijpelijke taaluiting). Op de schalen Articulatie en 

prosodie, Geautomatiseerde taal en Semantische structuur was sprake van ernstige 
stoornissen op meetmoment 1 en 2. Op meetmoment 3 waren de scores op deze 
schalen iets gestegen (naar een matig-ernstige stoornis). De enige AAT-schaal die 
op alle meetmomenten slechts een lichte stoornis liet zien, was Fonematische 

structuur. Op de schaal voor Syntactische structuur, waarop in de acute fase geen 
oordeel mogelijk was, bleek mevrouw K op meetmoment 3 eveneens laag te scoren 
(3, de laagst mogelijke score voor een vloeiende afasiepatiënt). 
 
Herstel in de spontane taal 

In de acute fase vond er op geen van de spontane-taalmaten een significante 
verandering plaats. Wel bereikte mevrouw K in deze periode de norm op 
fonologische perseveraties en lege woorden. Tussen meetmoment 2 en 3 werd wel 
een significant herstel gevonden, op de taalmaat lexicale perseveraties. De score op 
de overige taalmaten veranderde in die periode nauwelijks. 
Op de AAT-schalen is tussen meetmoment 1 en 2 alleen een herstel zichtbaar op 
Communicatief gedrag, op de overige schalen wordt op beide momenten dezelfde 
score behaald. Tussen meetmoment 2 en 3 is er opnieuw herstel op Communicatief 

gedrag, maar ook op Articulatie en prosodie, Geautomatiseerde taal en Semantische 

structuur. Op de Syntactische structuur-schaal kon pas op meetmoment 3 een 
beoordeling worden gegeven, waardoor er niet voldoende gegevens zijn om te 
bepalen of er op deze schaal herstel plaatsvond. 
 
Tabel 5.10c Scores op de taaltests (patiënt 10). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

1 1 week -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 2 weken -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 
3 3 maanden 0 0 2 2 0 5 3 7 0 3 0 
 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.10c. 
Wat betreft het taalbegrip valt er gezien de minimale respons op de begripstest en de 
Tokentest weinig toe te voegen aan de constatering tijdens het neurologische 
onderzoek: er was op alle onderzoeksmomenten sprake van ernstige begrips-
stoornissen. 
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Ook het benoemen is op alle meetmomenten ernstig gestoord. Op meetmoment 3 
slaagde mevrouw K er voor het eerst in twee items correct te benoemen, en konden 
de benoemfouten worden geanalyseerd. Het ging daarbij om neologismen, 
fonologische en semantische parafasieën en omschrijvingen. 
 
Herstel op de taaltests 

Bij het benoemen leek er op meetmoment 3 ten opzichte van de eerste twee 
meetmomenten een verbetering op te treden. Deze verandering kon echter niet op 
significantie worden getoetst. Op de overige taaltests was er überhaupt geen variatie 
in de score. Op geen van de taaltests werd dus een significant herstel gevonden.  
 
Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

Tussen de objectieve taalmaten en de beoordelingsschalen is er bij deze patiënt 
sprake van een redelijke samenhang. Op meetmoment 1 zijn er stoornissen op alle 
beoordelingsschalen en de meeste spontane-taalmaten te vinden. Daarentegen 
verdwijnen op meetmoment 2 de stoornissen op fonologische perseveraties en lege 

woorden, maar blijft het aantal stoornissen op de beoordelingsschalen gelijk. Wel 
gaat de score op Communicatief gedrag één punt omhoog. Tussen meetmoment 2 en 
3 is er uitsluitend sprake van een significant herstel op de taalmaat lexicale 

perseveraties. Op vier van de beoordelingsschalen (Communicatief gedrag, 

Articulatie en prosodie, Geautomatiseerde taal en Semantische structuur) is er 
eveneens sprake van herstel, wat in de meeste gevallen lijkt samen te hangen met het 
significante herstel op lexicale perseveraties (met uitzondering van Articulatie en 

prosodie). Bovendien zorgt de daling in het aantal lexicale perseveraties (inclusief 
de vele taalautomatismen) ervoor dat op meetmoment 3 ook een score op 
Syntactische structuur kan worden gegeven. 
 
Samenhang taalmaten en taaltests 

Bij deze patiënt is slechts sprake van een beperkte samenhang tussen de taalmaten 
en de taaltests. Weliswaar is er zowel op alle taaltests als op de meeste taalmaten 
sprake van een stoornis, maar daar staat tegenover dat deze patiënt nauwelijks 
testbaar was, terwijl het verzamelen van de spontane taal niet op grote problemen 
stuitte. Ook zijn er overeenkomsten zichtbaar tussen de nauwelijks veranderende 
scores op de meeste taalmaten en op de drie taaltests. Daar staat tegenover dat op 
één van de taalmaten wel een significant herstel werd gevonden, terwijl er op geen 
van de taaltests significant herstel optrad. 
 
 
5.2.11 Patiënt 11 
 
Anamnese, hetero-anamnese en neuro(psycho)logisch onderzoek 

De elfde en laatste patiënt die hier besproken zal worden, de als technicus werkzame 
veertiger meneer L, werd opgenomen vanwege afasie, een halfzijdige verlamming 
rechts en een aangezichtsverlamming rechts. 
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Op de dag van opname sprak meneer L traag en ondervond hij problemen met het 
vinden van de juiste woorden. Ook had hij geen kracht meer in de rechterarm, was 
er sprake van minder kracht in het rechterbeen en had hij een scheef gelaat aan de 
rechterzijde. De woordvindingsproblemen werden één dag voor de ziekenhuis-
opname voor het eerst opgemerkt en de krachtsvermindering was twee dagen voor 
opname begonnen. 
Bij het neurologisch onderzoek was meneer L helder en alert en werd geconstateerd 
dat hij afatisch was. Hij sprak niet vloeiend, gebruikte fonematische parafasieën en 
had duidelijke problemen met het vinden van de juiste woorden. Het begrip leek ook 
niet optimaal. De afasie werd beoordeeld als een afasie van Broca. Naast de afasie 
en de genoemde verlammingsverschijnselen was er sprake van visuele extinctie47 
rechts zonder een duidelijke gezichtsvelduitval. Oriëntatie en geheugen waren niet te 
beoordelen. Op de CT-scan was er sprake van een mogelijk lacunair infarct in de 
basale ganglia links en van perifere en centrale atrofie. 
Bij ontslag uit het ziekenhuis op 3 weken post onset was de verlamming aan het 
rechterbeen volledig hersteld en was de verlamming van de rechterarm verminderd, 
al kon meneer L nog weinig doen met de rechterhand. Volgens de revalidatieartsen 
was de spraak sterk verbeterd en kon meneer L vlot korte vloeiende zinnen 
produceren. Zowel het taalbegrip als de taalproductie was op dat moment ruim 
voldoende. Bij een neurologisch onderzoek op 5 maanden post onset kon meneer L 
zich zeer goed verstaanbaar maken en was verder herstel van de rechterhand 
opgetreden. Verdere neurologische controle was niet meer noodzakelijk. 
 
Meetmomenten 

Door omstandigheden kon meneer L pas vrij laat in de acute fase worden gezien, 
maar toch kon hij twee keer in de acute fase en één keer in de chronische fase 
worden onderzocht (op 2 maanden post onset). Op elk van deze drie meetmomenten 
werd een spontane-taalinterview afgenomen, maar de taaltests werden alleen op 
meetmoment 2 en 3 uitgevoerd. Aangezien er op de laatste meetmomenten hooguit 
sprake leek te zijn van een lichte fonologische en/of articulatorische stoornis en er 
sprake was van een maximale score op alle tests, werd meneer L hierna niet verder 
onderzocht. 
 
Spontane taal 

In tabel 5.11a en 5.11b zijn de scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-
schalen weergegeven.  
Op meetmoment 1 werden er stoornissen gevonden op fonologische parafasieën, 

semantische fouten en minimale responsen. Op meetmoment 2 is de stoornis op 
semantische fouten weer verdwenen. Op het laatste meetmoment was er naast de 
stoornis op fonologische parafasieën en minimale responsen ook sprake van een 
stoornis op fonologische perseveraties. 
Op de AAT-schalen was zowel in de acute fase als in de chronische fase een 
stoornis zichtbaar op Communicatief gedrag, Articulatie en prosodie en 
                                                           
47 Bij visuele extinctie wordt in beide gezichtsvelden tegelijkertijd dezelfde stimulus aangeboden en 
negeert de patiënt de stimulus in één van beide gezichtsvelden, terwijl hij beide stimuli wel ziet als ze niet 
tegelijk worden getoond.  
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Fonematische structuur. Op Geautomatiseerde taal en Semantische structuur was er 
daarentegen gedurende de hele meetperiode sprake van de maximale score. Op 
meetmoment 2 was er tijdelijk sprake van een duidelijke stoornis (score 2) op 
Syntactische structuur, terwijl op meetmoment 1 en 3 hierop de maximale score 
werd behaald. 
 
Tabel 5.11a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 11). 
Meet- 

moment 

 
 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 

parafa-
sieën 

Fonolo- 

gische 

perseve- 
raties 

Seman-

tische 

fouten 

Lexicale 

perseve- 

raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

1 2 weken 68 97 0 (0) 1 (4) 0 (0) 2 (9) 0 (0) 0 (0) 25 (110) 
2 3 weken 231 103 0 (0) 9 (12) 0 (0) 0 (0) 6 (8) 0 (0) 42 (55) 
3 2 maanden 227 123 0 (0) 5 (7) 2 (3) 0 (0) 4 (5) 2 (3) 40 (53) 
 
Tabel 5.11b Scores op de AAT-schalen (patiënt 11). 
Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1 2 weken 4 3 5 5 4 5 

2 3 weken 3 3 5 5 4 2 
3 2 maanden 4 4 5 5 4 5 

 
Herstel in de spontane taal 

Bij deze patiënt bleek er uitsluitend in de acute fase sprake van significante variaties. 
Zo werd op semantische fouten en minimale responsen een significant herstel 
gevonden. Ook was er sprake van een significante achteruitgang op lexicale 

perseveraties, waarbij de score echter op beide meetmomenten in de acute fase 
binnen de norm bleef. 
Op de AAT-schalen Communicatief gedrag en Syntactische structuur was er tussen 
meetmoment 1 en 2 een tijdelijke daling zichtbaar, die op Syntactische structuur 

zelfs drie punten bedroeg. Dit heeft te maken met het feit dat meneer L op 
meetmoment 2 veel van zijn uitingen afbrak en/of herformuleerde, terwijl hij in de 
andere sessies trage, maar complexe en volledige uitingen produceerde. Door de 
manier waarop de verschillende scores op de Syntactische structuur-schaal zijn 
geformuleerd (zie tabel 4.4 in paragraaf 4.4.3), leidt dit tot een veel dramatischer 
ontwikkeling op deze schaal dan gerechtvaardigd zou zijn op basis van het klinische 
verloop. De daling op de schaal voor Communicatief gedrag (van score 4 naar score 
3) geeft wat dat betreft een betere indruk. Tussen meetmoment 2 en 3 herstelden de 
scores op beide schalen zich en was er eveneens sprake van herstel op de Articulatie 

en prosodie-schaal. 
 
Taaltests 

De scores op de taaltests zijn weergegeven in tabel 5.11c. 
Op meetmoment 2, het eerste testmoment, scoorde meneer L op alle taaltests hoog: 
op de begripstest, de Tokentest en de benoemtest bleef hij slechts één punt onder de 
maximale score, wat wil zeggen dat de score op de Tokentest ruim binnen de norm 
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viel48, maar dat er op de begripstest en benoemtest nog net sprake was van een 
stoornis. Op meetmoment 3 werd op alle taaltests de maximale score bereikt en was 
er geen sprake meer van een stoornis in het taalbegrip of bij het benoemen. De enige 
fout die meneer L op de benoemtest maakte, was een fonologische parafasie.  
 
Tabel 5.11c Scores op de taaltests (patiënt 11). 

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 

max 
27 

Token- 

test 

max 
36 

Benoem-

test 

max 
20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

2 3 weken 26 35 19 19 0 0 1 0 0 0 0 
3 2 maanden 27 36 20 20 0 0 0 0 0 0 0 
 
Herstel op de taaltests 

Geen van de lichte verbeteringen op de drie tests blijkt significant te zijn, maar 
zowel op de begripstests als op de benoemtest is meneer L op meetmoment 3 
volledig hersteld.  
 
Samenhang objectieve taalmaten en beoordelingsschalen 

Gezien een aantal duidelijke verschillen wat betreft stoornis en herstel op de 
spontane-taalmaten en de AAT-schalen, leek er slechts in zeer beperkte mate 
samenhang te zijn tussen de objectieve taalmaten en de beoordelingsschalen. Zo was 
er op meetmoment 1 en 3 op zowel drie taalmaten als drie beoordelingsschalen 
sprake van een stoornis. Op meetmoment 2 waren er echter minder taalmaten met 
een stoornis, terwijl het aantal beoordelingsschalen waarop een stoornis zichtbaar 
was gelijk bleef. Bovendien gingen de scores op twee van die schalen omlaag. De 
achteruitgang op deze schalen (Communicatief gedrag en Syntactische structuur) 
viel samen met een significant herstel op twee spontane taalmaten (semantische 

fouten en minimale responsen), waardoor kan worden gesteld dat de veranderingen 
op de taalmaten en de beoordelingsschalen omgekeerd evenredig of op zijn minst 
asynchroon plaatsvonden. Tot slot blijft de score op Semantische structuur 
maximaal op alle momenten, terwijl er in de spontane taal op meetmoment 1 wel 
sprake is van enkele semantische fouten. 
 
Samenhang taalmaten en taaltests 

Tussen de taalmaten en de taaltests was enige samenhang zichtbaar. Zowel op de 
taalmaten als op de taaltests werd er bijvoorbeeld geen significant herstel gevonden 
tussen meetmoment 2 en 3. Ook kwam de gemaakte fout op de benoemtest (op 
meetmoment 2) overeen met de stoornis op fonologische parafasieën in de spontane 
taal. Daar staat tegenover dat er op meetmoment 3 nog duidelijk sprake was van 
stoornissen op drie van de spontane-taalmaten (fonologische parafasieën, 

fonologische perseveraties en minimale responsen), terwijl er op de benoemtest (en 
op de andere taaltests) toen geen enkele fout meer werd gemaakt. Opvallend genoeg 

                                                           
48 De inclusie van deze patiënt was dan ook gebaseerd op het neurologische oordeel bij opname in het 
ziekenhuis en niet op de Tokentest-score (zie ook paragraaf 4.2). 
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lijkt meneer L dus meer moeite te hebben met het vinden van de juiste woordvorm 
in de spontane taal dan op een benoemtest. 
 

5.3 Groepsresultaten 
 
Na de 11 gevalsbeschrijvingen uit de vorige paragrafen, waarin de resultaten 
individueel werden bekeken en de onderzoeksvragen voor zover mogelijk voor elke 
patiënt afzonderlijk werden beantwoord, zullen hieronder de verzamelde gegevens 
bij elkaar gebracht worden om te komen tot een algemeen antwoord op de 
onderzoeksvragen.  
 
 
5.3.1 Stoornissen in de spontane taal  
 
Om te beginnen zou het met de verzamelde gegevens mogelijk moeten zijn om een 
antwoord te formuleren op onderzoeksvraag 1a: 
 
1a. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is een duidelijke stoornis te 

zien in de acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte 
patiënten? 

 
In tabel 5.12 is voor alle patiënten en voor alle gebruikte (objectieve) spontane-
taalmaten per meetmoment aangegeven of er sprake was van een stoornis (een score 
die meer dan 1.65 SD afweek van het gemiddelde). Hierbij moet worden opgemerkt 
dat patiënt 5 vanwege een tweede infarct twee maal in tabel 5.12 voorkomt (als 5a 
respectievelijk 5b). Per taalmaat en per patiënt is het aantal gevonden stoornissen 
geteld en in een aparte rij respectievelijk kolom weergegeven. Ook is bij elke 
taalmaat het percentage stoornissen per meetmoment weergegeven, omdat niet bij 
alle patiënten elk meetmoment gerealiseerd kon worden en de absolute aantallen 
daardoor niet direct te vergelijken zijn. Door middel van sterretjes is aangegeven dat 
in de acute fase beide samples van patiënt 2 en één sample van patiënt 7 minder dan 
50 woorden telden. In de chronische fase konden patiënt 4 en 8 niet op het derde en 
vierde meetmoment worden onderzocht en konden patiënt 9, 10 en 11 niet op het 
vierde meetmoment worden onderzocht. Een overzicht van alle scores op de 
spontane-taalmaten is opgenomen in tabel A2 (zie Appendix 5). 
 
Het eerste wat opvalt in de acute fase is dat de taalmaat lege woorden nauwelijks 
een stoornis liet zien; op het tweede meetmoment was er zelfs bij geen van de 
patiënten meer een stoornis te vinden. 
Aan de andere kant bleek een viertal taalmaten op meetmoment 1 bij bijna alle 
patiënten (80 à 90%) gestoord: fonologische parafasieën, fonologische 

perseveraties, semantische fouten en lexicale perseveraties. De meeste patiënten 
(60%) hadden bovendien een stoornis op minimale responsen en iets minder dan de 
helft (40%) scoorde onder de norm op de maten spreektempo en neologismen. 
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Op meetmoment 2 nam het aantal stoornissen op twee taalmaten duidelijk af: het 
spreektempo was nog slechts bij één patiënt gestoord (een daling van 31 
procentpunten) en op lege woorden werd er zoals gezegd bij geen van de patiënten 
meer een stoornis gevonden. Ook bij fonologische perseveraties, minimale 

responsen, fonologische parafasieën en semantische fouten waren afnames te zien 
op het tweede meetmoment (met respectievelijk 25, 24, 17 en 7 procentpunten). 
Daarentegen waren er op meetmoment 2 duidelijk meer patiënten met een stoornis 
in het aantal neologismen dan op meetmoment 1 (van 40 naar 64%). In mindere 
mate gold dit overigens ook voor het aantal lexicale perseveraties (van 80 naar 
91%). 
 
Als we in de acute fase kijken naar het aantal stoornissen per patiënt, dan zien we op 
meetmoment 1 dat alle patiënten op minstens drie van de acht taalmaten gestoord 
zijn en dat zeven het hoogste aantal stoornissen bij één patiënt (6) is. Op 
meetmoment 2 lagen deze aantallen iets lager en varieerde het aantal stoornissen 
tussen twee en zes van de mogelijke acht. Het percentage gevonden stoornissen bij 
alle patiënten gezamenlijk daalde in de acute fase van 60 naar 50% (gemiddeld 4.8 
respectievelijk 4.0 stoornissen per patiënt). 
Individueel was er veel variatie mogelijk wat betreft de verandering in het aantal 
stoornissen tussen de meetmomenten in de acute fase. Patiënt 3 had drie stoornissen 
minder op meetmoment 2 dan op meetmoment 1 en patiënt 10 had twee stoornissen 
minder. Vier patiënten (5b, 6, 9 en 11) hadden op meetmoment 2 één stoornis 
minder dan op meetmoment 1. Bij twee patiënten (4 en 8) veranderde het aantal 
gestoorde taalmaten niet, maar de specifieke taalmaten waarop de stoornis werd 
gevonden wijzigden wel. Tot slot werden er bij twee patiënten (1 en 5a) meer 
stoornissen gevonden op meetmoment 2 dan op meetmoment 1. 
 
Het eerste wat opvalt in de chronische fase is het ontbreken van stoornissen in het 
spreektempo op het derde en vierde meetmoment. Dit betekent overigens niet dat het 
spreektempo van een aantal patiënten niet ruim onder het gemiddelde van de 
controlegroep lag (139 wpm), maar alleen dat de score op deze taalmaat hoger was 
dan 1.65 SD onder het gemiddelde. Verder moet bedacht worden dat in dit 
onderzoek patiënten met een zeer laag spreektempo relatief vaak afvielen omdat ze 
niet lang genoeg konden worden onderzocht in de acute fase of omdat ze door 
bijkomende stoornissen niet verder gevolgd konden worden. 
Ook op de taalmaat lege woorden komen geen stoornissen meer voor (vanaf 
meetmoment 2). 
Bij twee taalmaten, neologismen en semantische fouten, neemt het percentage 
patiënten met een stoornis nog duidelijk af na de acute fase, met name tussen 
meetmoment 2 en 3. Op twee andere taalmaten, fonologische parafasieën en 
fonologische perseveraties, wordt vanaf meetmoment 2 nog veel variatie gevonden: 
tussen 56 en 78% van de patiënten houdt in de chronische fase een stoornis, al is er 
bij fonologische parafasieën aanvankelijk wel een duidelijke daling zichtbaar. Het 
aantal patiënten dat vanaf meetmoment 2 nog een stoornis heeft op de taalmaat 
minimale responsen varieert eveneens, tussen 33 en 50%. Het hoogste percentage 
patiënten met een stoornis (meer dan 78%) is in de chronische fase nog te vinden op 
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het aantal lexicale perseveraties: op meetmoment 4 hadden zelfs alle patiënten die 
nog konden worden onderzocht een stoornis op deze maat.  
 
Als we nu kijken naar het aantal stoornissen per patiënt in de chronische fase, dan 
blijkt dat dit op meetmoment 3 ligt tussen zes en één en op meetmoment 4 tussen 
vijf en twee. Over alle taalmaten bekeken daalt het percentage gevonden stoornissen 
in de onderzochte groep licht na de acute fase: van 50% op meetmoment 2 tot 40% 
respectievelijk 44% op meetmoment 3 en 4. Dit komt neer op gemiddeld 4.0, 3.2 en 
3.5 stoornissen per patiënt voor de groep patiënten die ook na de acute fase gezien 
konden worden. 
Vanaf meetmoment 2 daalde het aantal stoornissen bij zes van de negen onderzochte 
patiënten (1, 2, 3, 6, 7 en 9) en bleef het aantal stoornissen bij één patiënt (10) 
hetzelfde. Slechts twee patiënten (5 en 11) vertoonden in de chronische fase méér 
stoornissen, al moet gezegd worden dat bij patiënt 6 een sterke daling in het aantal 
stoornissen tussen meetmoment 2 en 3 gevolgd werd door een stijging van het aantal 
tussen meetmoment 3 en 4. 
De grootste dalingen in het aantal stoornissen vonden plaats in de acute fase (patiënt 
3 en 10) en tussen de acute en de chronische fase (patiënt 1, 6 en 9). De grootste 
stijging in het aantal stoornissen vond plaats in de chronische fase (patiënt 6). Deze 
gegevens versterken de indruk dat de acute fase en de periode vlak na de acute fase 
het belangrijkst zijn voor spontaan herstel. 
 
In tabel 5.13 is per patiënt en per meetmoment aangegeven of er sprake was van een 
stoornis op de Communicatief gedrag-schaal uit de AAT. Dit blijkt het geval te zijn 
voor alle patiënten op beide meetmomenten in de acute fase (waarbij een score 
onder de maximale score van 5 als stoornis werd beschouwd, zie paragraaf 4.4.3). In 
de chronische fase heeft 67% van de patiënten nog een stoornis op deze schaal, 
eveneens op beide meetmomenten. Een overzicht van alle scores van de patiënten op 
de zes beoordelingsschalen van de AAT staat in tabel A3 (zie Appendix 5). 
 
Het antwoord op onderzoeksvraag 1a zou dus als volgt moeten luiden: in de acute 
fase is bij de meeste patiënten een duidelijke stoornis te zien op vier van de acht 
gebruikte spontane-taalmaten, te weten: fonologische parafasieën, fonologische 

perseveraties, semantische fouten en lexicale perseveraties. Een kleiner aantal 
patiënten laat ook stoornissen zien op minimale responsen, neologismen en 
spreektempo, maar op lege woorden is al tijdens de acute fase geen sprake meer van 
een stoornis. Het toenemende aantal patiënten met een stoornis op neologismen is 
opvallend. 
In de chronische fase blijft een meerderheid van de patiënten een stoornis houden op 

fonologische parafasieën, fonologische perseveraties en lexicale perseveraties. Een 
duidelijke daling in het aantal patiënten met een stoornis is te zien op de taalmaten 
neologismen en semantische fouten. Opvallend is de afwezigheid van stoornissen op 
spreektempo in de chronische fase. De vraag bij welke patiënten er sprake is van 
stoornissen op de spontane-taalmaten kan alleen algemeen beantwoord worden, 
aangezien er bij alle patiënten sprake is van één of meer stoornissen op elk van de 
gebruikte meetmomenten. Bij vijf patiënten (1, 3, 6, 9 en 10) daalt het aantal 
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stoornissen duidelijk, met name tussen meetmoment 1 en 2 en tussen meetmoment 2 
en 3.  
Ook op de Communicatief gedrag-schaal van de AAT is er bij alle patiënten sprake 
van een stoornis, althans op de twee meetmomenten in de acute fase. Bij éénderde 
van de onderzochte chronische patiënten is de stoornis op deze schaal in de 
chronische fase verdwenen (patiënt 1, 3 en 7 op meetmoment 3, patiënt 1 en 3 op 
meetmoment 4). 
 

Tabel 5.13 Stoornis per patiënt op de Communicatief gedrag-schaal 
(AAT I) voor alle meetmomenten. 
 AAT I 

Communicatief gedrag 

Meetmoment  1 2 3 4 

Patiëntnummer     
1 – – + + 
2 – – – – 
3 – – + + 
4 – –   
5a – –   
5b – – – – 
6 – – – – 
7 – – + – 
8 – –   
9 – – –  
10 – – –  
11 – – –  
Totaal aantal stoornissen 12 12 6 4 
Percentage stoornissen 100 100 67 67 

– stoornis aanwezig (score 0-4); + geen stoornis (score 5);  
1 = eerste acute meetmoment (1-2 weken);  
2 = tweede acute meetmoment (2-3 weken); 
3 = derde meetmoment, chronisch (3-4 maanden, m.u.v. patiënt 11);  
4 = vierde meetmoment, chronisch (1 jaar). 

 
 
5.3.2 Herstel in de spontane taal 
 
Ook onderzoeksvraag 1b zou nu beantwoord kunnen worden: 
 
1b. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is er spontaan herstel te zien 

binnen de acute fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de 
chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 

 
Zoals in paragraaf 4.4.3 werd aangekondigd, zal voor de beantwoording van deze 
vraag per objectieve spontane-taalmaat, per patiënt en per tweetal opeenvolgende 
meetmomenten worden bekeken of er sprake is van een significant herstel (of juist 
een significante verslechtering). Deze analyse vond plaats in drie stappen. 



Gevalsbeschrijvingen en resultaten 

 
139

Om te beginnen is aan de hand van een chi-kwadraat toets (waar nodig met Yates’ 
continuïteitscorrectie) bij elke patiënt en voor elke taalmaat49 bepaald of er sprake 
was van een significante variatie tussen alle beschikbare meetmomenten. De 
uitkomsten hiervan zijn weergegeven in tabel 5.14. In totaal bleek er in 37 van de 84 
mogelijke gevallen (44%) sprake te zijn van een significante variatie (p<.05) tussen 
alle meetmomenten. 
 
Tabel 5.14 Significante verandering per patiënt en per spontane taalmaat op alle meetmomenten, getest 
met een chi-kwadraat test (waar nodig met Yates’ continuïteitscorrectie). 
 Spontane-taalmaten 

 
 

Patiëntnummer 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 
parafa-
sieën 

Fonolo-
gische 
perseve-
raties 

Seman-
tische 
fouten 

Lexicale 
perse-
veraties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

Aantal 
keren 
significante 
variatie 

1   .010  .008   2 
2 .044       1 
3  .002 .000 .000 .000  .000 5 
4  .000  .015 .000  .005 4 
5a        0 
5b .013  .001  .001  .002 4 
6 .000  .012  .000 .001 .000 5 
7  .000  .000 .000 .048  4 
8  .013     .003 2 
9  .029   .000 .048 .000 4 
10     .000   1 
11   .049 .000 .022 .049 .000 5 

Totaal aantal 
keren 
significante 
variatie 

3 5 5 4 9 4 7 37/84 

De decimale getallen in de cellen staan voor de kans p dat de berekende chi-kwadraat waarde (niet in de 
tabel weergegeven) gevonden zou worden als de variaties binnen de score veroorzaakt werden door de 
natuurlijke variatie tussen de verschillende samples. Voor significantie is uitgegaan van p < .05. Bij de 
weergegeven waarde .000 is p < .0005. 

 
Voor elke taalmaat waarop bij een patiënt sprake was van een significante variatie 
tussen alle meetmomenten, is vervolgens op dezelfde manier gekeken naar 
significante variatie tussen elk opeenvolgend paar meetmomenten.  
Als er zich tussen twee opeenvolgende meetmomenten een significante verandering 
had voorgedaan, werd tenslotte bekeken in welke richting die verandering had 
plaatsgevonden, met andere woorden of er sprake was van herstel of achteruitgang.  
In tabel 5.15, 5.16 en 5.17 staan de uitkomsten van deze chi-kwadraat berekeningen, 
respectievelijk tussen meetmoment 1 en 2 (in de acute fase), meetmoment 2 en 3 
(tussen de acute en de chronische fase) en meetmoment 3 en 4 (in de chronische 
fase). 
Als de gegevens in tabel 5.14 worden vergeleken met die in tabel 5.15, 5.16 en 5.17, 
is te zien dat er in sommige gevallen waarbij sprake was van significante variatie 

                                                           
49 Zoals eerder vermeld in paragraaf 4.4.3 kon de significantie van de variatie op de taalmaat spreektempo 
niet worden bepaald aan de hand van de chi-kwadraat toets. Voor deze maat zijn dan ook alleen gegevens 
beschikbaar over de aanwezigheid van stoornissen op elk meetmoment. 
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over alle meetmomenten, geen significante variatie tussen opeenvolgende 
meetmomenten werd gevonden. Dit was bijvoorbeeld het geval op de spontane-
taalmaten fonologische parafasieën (bij patiënt 3 en 9), fonologische perseveraties 
(bij patiënt 1 en 11), semantische fouten (bij patiënt 3) en lege woorden (bij patiënt 7 
en 11). 
 
Uit een onderlinge vergelijking van tabel 5.15, 5.16 en 5.17 kan afgeleid worden in 
welke periode de meeste vooruitgang zichtbaar was op de spontane-taalmaten. Dit 
blijkt de periode tussen meetmoment 2 en 3 te zijn, waarin 11 keer een herstel en 
slechts 2 keer een achteruitgang werd gevonden (zie tabel 5.16). Ook in de acute 
fase (tussen meetmoment 1 en 2) bleek veel herstel voor te komen (9 keer), maar 
daar stond tegenover dat er ook 8 keer sprake was van een achteruitgang (zie tabel 
5.15). In de chronische fase (tussen meetmoment 3 en 4) werd vaker een 
achteruitgang (6 keer) dan een herstel gevonden (2 keer, zie tabel 5.17). De meeste 
variatie vond plaats in de acute fase (17 keer); daarna nam de variatie af (tot 13 en 8 
keer respectievelijk). 
 
Tabel 5.15 Herstel per patiënt en per spontane taalmaat (uitgezonderd spreektempo) tussen de meet-
momenten in de acute fase (1 en 2), getest met een chi-kwadraat test met Yates’ continuïteitscorrectie. 
 Spontane-taalmaten 

 
Patiënt-

nummer 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 
parafa-
sieën 

Fonolo-
gische 
perseve-
raties 

Seman-
tische 
fouten 

Lexicale 
perse-
veraties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

Aantal keren 
herstel en/of 
achteruitgang 
(+ / –) 

1        0 / 0 
3   +  –  + 2 / 1 
4  –  – +  – 1 / 3 
5a        0 / 0 
5b     –   0 / 1 
6       + 1 / 0 
8  +     + 2 / 0 
9     – – + 1 / 2 
10        0 / 0 
11    + –  + 2 / 1 

Totaal +/– 0 / 0 1 / 1 1 / 0 1 / 1 1 / 4 0 / 1 5 / 1 9 / 8 

+ significant herstel, – significante achteruitgang 
 
In de acute fase (zie tabel 5.15) valt op dat relatief veel patiënten herstellen op 
minimale responsen en dat veel patiënten achteruitgaan op lexicale perseveraties. 
Bij drie patiënten is de significante variatie op deze maten zelfs omgekeerd 
evenredig: een significante daling in het aantal minimale responsen gaat gepaard met 
een significante stijging van het aantal lexicale perseveraties. Dit zou te maken 
kunnen hebben met een aanpassingsstrategie: patiënten proberen uitgebreider te 
antwoorden (minder minimale responsen), maar vallen daarbij vaker in herhaling 
(meer lexicale perseveraties) omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben om de juiste 
woorden te vinden. 
 
Tussen meetmoment 2 en 3 (zie tabel 5.16) valt op dat er op vier spontane-taalmaten 
meer patiënten herstellen dan achteruitgaan (neologismen, fonologische 
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perseveraties, lexicale perseveraties en minimale responsen) en dat er slechts op één 
maat (lege woorden) uitsluitend achteruitgang te zien is. Het hoge aantal patiënten 
dat herstelt op lexicale perseveraties is eveneens opvallend. 
 
Tabel 5.16 Herstel per patiënt en per spontane taalmaat (uitgezonderd spreektempo) tussen de acute en 
de chronische fase (meetmoment 2 en 3), getest met een chi-kwadraat test met Yates’ continuïteits-
correctie. 
 Spontane-taalmaten 

 
Patiënt-

nummer 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 
parafa-
sieën 

Fonolo-
gische 
perseve-
raties 

Seman-
tische 
fouten 

Lexicale 
perse-
veraties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

Aantal keren 
herstel en/of 
achteruitgang 
(+ / –) 

1        0 / 0 
3     +  + 2 / 0 
5b +  +    – 2 / 1 
6 +  +  + –  3 / 1 
7     +   1 / 0 
9     +  + 2 / 0 
10     +   1 / 0 
11        0 / 0 

Totaal +/– 2 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 5 / 0 0 / 1 2 / 1 11 / 2 

+ significant herstel, – significante achteruitgang 
 
Tabel 5.17 Herstel per patiënt en per spontane taalmaat (uitgezonderd spreektempo) in de chronische 
fase (meetmoment 3 en 4), getest met een chi-kwadraat test met Yates’ continuïteitscorrectie. 
 Spontane-taalmaten 

 
Patiënt-
nummer 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 
parafa-
sieën 

Fonolo-
gische 
perseve-
raties 

Seman-
tische 
fouten 

Lexicale 
perse-
veraties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

Aantal keren 
herstel en/of 
achteruit-
gang (+ / –) 

1     +   1 / 0 
2 +       1 / 0 
3     –  – 0 / 2 
5b        0 / 0 
6   –     0 / 1 
7  –  – –   0 / 3 

Totaal +/– 1 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 1 1 / 2 0 / 0 0 / 1 2 / 6 

+ significant herstel, – significante achteruitgang. 
 
In de chronische fase (zie tabel 5.17) blijken er op vijf van de zeven taalmaten meer 
patiënten achteruit te gaan dan te herstellen, hoewel het daarbij steeds maar om één 
of twee patiënten gaat. Alleen op de taalmaat neologismen is uitsluitend herstel te 
zien.  
Een mogelijke verklaring voor deze negatieve trend in de chronische fase is dat het 
voornaamste herstel heeft plaatsgevonden voorafgaand aan deze periode. Bovendien 
is in dit geval een groot deel van de significante variatie in de chronische fase toe te 
schrijven aan complicaties (bij patiënt 7) of aan een algehele mentale achteruitgang 
(bij patiënt 6), al dan niet ten gevolge van het CVA. 
Aan de andere kant moet worden vastgesteld dat patiënten met ernstige afatische 
stoornissen op een spontane-taalmaat als neologismen kennelijk ook in de 
chronische fase nog vooruit kunnen gaan. Opmerkelijk genoeg zijn de drie patiënten 
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die op meetmoment 4 nog de meeste stoornissen vertonen (patiënt 2, 5b en 6, zie 
tabel 5.12) ook de drie patiënten die na de acute fase herstel vertonen op 
neologismen (zie tabel 5.16 en 5.17). Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat deze patiënten nog de meeste ‘ruimte’ voor herstel hebben en als het ware 
een kleine inhaalslag maken op een taalmaat die indicatief is voor ernstige afatische 
problemen. Ook zou het neurologisch mechanisme achter dit herstel wel eens 
wezenlijk anders kunnen zijn dan het mechanisme dat verantwoordelijk is voor het 
herstel rondom de acute fase (zie paragraaf 2.2.3). 
Als het aantal keren herstel met het aantal keren achteruitgang wordt vergeleken 
over de hele meetperiode en op elke taalmaat afzonderlijk (aan de hand van tabel 
5.15, 5.16 en 5.17), pakt deze vergelijking gunstig uit voor minimale responsen 
(7/3), neologismen (3/0), fonologische perseveraties (3/1) en lexicale perseveraties 

(7/6). De overige drie taalmaten blijken (indien er sprake is van een significante 
verandering) uitsluitend significante achteruitgang te vertonen: fonologische 

parafasieën (0/1), semantische fouten (0/1) en lege woorden (0/2). 
 
Hoewel het spreektempo helaas niet op dezelfde manier kon worden geanalyseerd 
als de andere spontane-taalmaten, was er gezien het aantal stoornissen na het eerste 
meetmoment ook weinig aanleiding meer om de variatie binnen de scores op 
significantie te testen: alleen patiënt 8 had op meetmoment 2 nog een stoornis in het 
spreektempo. Drie andere patiënten bij wie het spreektempo op meetmoment 1 te 
laag was (patiënt 3, 6 en 9) bereikten tussen meetmoment 1 en 2 al een ‘normaal’ 
spreektempo (zie tabel 5.12). 
 

Tabel 5.18 Herstel en achteruitgang per patiënt op de schaal voor Communicatief 
gedrag (AAT I) in de verschillende meetperiodes. 
 AAT I 

Communicatief gedrag 

Meetperiode 1-2 2-3 3-4 

Patiëntnummer    
1 + + = 
2 + + = 
3 + + = 
4 +   
5a +   
5b = + = 
6 – + – 
7 + + – 
8 +   
9 = +  
10 + +  
11 – +a  
Totaal aantal + / – 8 / 2 9 / 0 0 / 2 
Percentage vooruitgang 67 100 0 

+ herstel; – achteruitgang; = gelijke score op beide meetmomenten 
1-2 = acute meetperiode (tot 3 weken post onset); 
2-3 = meetperiode tussen acute fase en chronische fase (3 weken tot 3 à 4 maanden);  
3-4 = chronische meetperiode (3 à 4 maanden tot 1 jaar). 
a Het derde meetmoment bij patiënt 11 vond plaats op 2 maanden post onset. 
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Ook op de AAT-beoordelingsschaal Communicatief gedrag kon er voor de 
individuele patiënten niet beoordeeld worden of er sprake was van significant herstel 
(vgl. paragraaf 4.4.3). Herstel op deze schaal is daarom opgevat als een vooruitgang 
van ten minste één punt (en achteruitgang als een daling van één of meer punten). In 
tabel 5.18 is per patiënt en per meetperiode aangegeven of er sprake was van een 
herstel, een achteruitgang of een onveranderde score op deze schaal. 
 
Opvallend genoeg blijkt uit tabel 5.18 dat herstel op deze beoordelingsschaal 
uitsluitend plaatsvond tussen meetmoment 1 en 3 (in de meetperiodes 1-2 en 2-3). In 
de chronische meetperiode (3-4) vond alleen achteruitgang plaats, of bleef de score 
op de schaal onveranderd. Tussen meetmoment 2 en 3 was er zelfs bij alle patiënten 
sprake van een vooruitgang. Blijkbaar had het gevonden herstel op de spontane-
taalmaat neologismen in de chronische fase (zie tabel 5.17) geen effect op de 
algehele klinische indruk van de betreffende patiënten, of werd het effect 
tenietgedaan door een gelijktijdige achteruitgang op andere aspecten van de 
spontane taal. 
 
Met behulp van de gegevens uit de tabellen in deze paragraaf kan vraag 1b (op 
welke van de gebruikte spontane-taalmaten is er spontaan herstel te zien binnen de 
acute fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de chronische fase, en bij 
welke onderzochte patiënten?) hieronder worden beantwoord.  
Binnen de acute fase is spontaan herstel te zien op de taalmaten minimale responsen 
en fonologische perseveraties (vaker herstel dan achteruitgang), en in mindere mate 
op fonologische parafasieën, semantische fouten (net zo vaak herstel als 
achteruitgang) en lexicale perseveraties (vaker achteruitgang dan herstel). Op 
neologismen en lege woorden is geen enkel significant herstel te zien in de acute 
fase. Vier patiënten (3, 6, 8 en 11) laten in de acute fase op meer taalmaten herstel 
zien dan achteruitgang. 
Tussen de acute en chronische fase is spontaan herstel te zien op lexicale 

perseveraties, neologismen, fonologische perseveraties en minimale responsen 
(vaker herstel dan achteruitgang). Bij zes patiënten (3, 5, 6, 7, 9 en 10) is in de 
periode tussen de acute en de chronische fase op meer maten herstel te zien dan 
achteruitgang. 
Tot slot is in de chronische fase uitsluitend nog spontaan herstel te zien op 
neologismen (vaker herstel dan achteruitgang) en lexicale perseveraties (vaker 
achteruitgang dan herstel). 
Bij patiënt 1 en 2 is in de chronische fase op meer maten herstel te zien dan 
achteruitgang. 
Op de Communicatief gedrag-schaal van de AAT ging 67%50 (tussen meetmoment 1 
en 2) tot 100% (tussen meetmoment 2 en 3) van de patiënten vooruit, maar werd 
tussen meetmoment 3 en 4 geen herstel meer gesignaleerd; twee van de zes 
onderzochte patiënten (33%) gingen in de chronische fase zelfs achteruit op deze 
schaal. In elk geval was er op Communicatief gedrag bij alle onderzochte patiënten 
minimaal sprake van een vooruitgang in één van de drie meetperiodes (te weten 
tussen meetmoment 2 en 3). 

                                                           
50 8 van de 12, waarbij de tweede ziekenhuisopname van patiënt 5 als apart geval werd beschouwd. 
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5.3.3 Stoornissen op de taaltests 
 
Het eerste deel van de tweede onderzoeksvraag richtte zich op de stoornissen die 
met behulp van de gebruikte taaltests gedetecteerd konden worden: 
 
2a. Op welke van de gebruikte taaltests is een duidelijke stoornis te zien in de 

acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 
 
Om hierop een antwoord te kunnen formuleren, is in tabel 5.19 voor alle tests per 
patiënt en per meetmoment aangegeven of er sprake was van een stoornis. In een 
aparte kolom in deze tabel is voor elk meetmoment het aantal gevonden stoornissen 
per patiënt aangegeven. Ook is onderaan de tabel per meetmoment het percentage 
patiënten met een stoornis aangegeven, voor elke test afzonderlijk en voor alle tests 
gezamenlijk. De exacte testscores van alle patiënten zijn overigens terug te vinden in 
tabel A4 (zie Appendix 5).  
 
Tabel 5.19 Stoornis per patiënt en per test voor de vier testmomenten. 
 Tests 

 Begripstest Tokentest Benoemtest Aantal gevonden 
stoornissen 

Sample  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Patiënt-

nummer 
                

1 –  + + –  + + –  – + 3  1 0 

2 – – + + (–) – – + – – – – 3 3 2 1 

3 – – – + – – + + – – + + 3 3 1 0 

4 – –   – –   – –   3 3   
5a +    +    –    1    
5b – – –  – – –  – – –  3 3 3  
6  – –   – –   – –   3 3  
7 – – – – (–) – – (–) – – – – 3 3 3 3 
8  –    –    –    3   
9 – – +  – – –  – – –  3 3 2  
10 (–) (–) –  (–) (–) –  – – –  3 3 3  
11  – +a   + +a   – +a   2 0a  

Stoornis-
percentage 

89 100 56 25 89 90 67 25 100 100 78 50 93 97 67 33 

– stoornis aanwezig; + geen stoornis; (–) test afgebroken, stoornis aanwezig; 1 = eerste acute testmoment 
(1-2 weken); 2 = tweede acute meetmoment (2-3 weken); 3 = derde testmoment, chronisch (3-4 
maanden); 4 = vierde meetmoment, chronisch (1 jaar). 
a Het derde meetmoment bij patiënt 11 vond plaats op 2 maanden post onset. 

 
Het eerste wat in tabel 5.19 op zou kunnen vallen is het hoge percentage patiënten 
dat op meetmoment 1 en 2 een stoornis heeft op elke test afzonderlijk (tussen 89 en 
100%). Op de benoemtest vertonen zelfs alle patiënten een stoornis op beide 
meetmomenten in de acute fase. 
Daarnaast is op alle tests tussen meetmoment 2 en 3 een duidelijke afname te zien in 
het percentage patiënten met een stoornis: deze afname is het sterkst op de concrete 
begripstest (een daling van 100% naar 56%) en het zwakst op de benoemtest (een 
daling van 100% naar 78%). Tussen meetmoment 3 en 4 is opnieuw een duidelijke 
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afname te zien, die eveneens sterker is op de begripstest en de Tokentest (een daling 
van respectievelijk 56 en 67% naar 25%) en minder sterk op de benoemtest (een 
daling van 78% naar 50%). Ook wanneer alle tests worden samengenomen is na het 
tweede meetmoment een stapsgewijze afname zichtbaar in het percentage 
stoornissen: van 93 respectievelijk 97% (op meetmoment 1 en 2), naar 67% 
(meetmoment 3) en 33% (meetmoment 4). 
 
Als we de patiënten als groep bekijken, zien we dat er bij vijf van de elf patiënten 
een afname in het aantal gevonden stoornissen heeft plaatsgevonden. Drie van de elf 
patiënten behalen uiteindelijk op alle tests een score binnen de normen (patiënt 1, 3 
en 11). Bij patiënt 2 wordt op meetmoment 4 nog uitsluitend een stoornis bij het 
benoemen gevonden. Patiënt 9 behaalt op meetmoment 3 de maximale score op de 
begripstest, maar dit is tevens het laatste meetmoment. Bij de overige zes patiënten 
blijft op alle gerealiseerde meetmomenten een stoornis zichtbaar, waarbij vermeld 
dient te worden dat patiënt 8 maar op één meetmoment getest kon worden en patiënt 
5 na het eerste CVA alleen op de benoemtest een stoornis had.  
 
Het antwoord op vraag 2a luidt dus: op elk van de drie tests was in de acute fase bij 
bijna alle patiënten een duidelijke stoornis zichtbaar. Ook in de chronische fase 
vertoonden veel patiënten aanvankelijk nog een stoornis op elk van de drie tests, 
maar bij de meeste patiënten die in de chronische fase konden worden getest (vijf 
van de negen) was er sprake van herstel op één of meer van de tests. Vijf van de elf 
patiënten behaalden uiteindelijk (in de chronische fase) een score binnen de normen 
op minstens één van de drie tests (patiënt 1, 2, 3, 9, 11), drie daarvan zelfs op alle 
tests (patiënt 1, 3 en 11). Bij patiënt 11 viel de score op de Tokentest overigens al in 
de acute fase ruim binnen de norm, en was er op het vervroegde chronische 
testmoment (2 maanden post onset) zelfs op geen van de drie tests meer sprake van 
een stoornis. 
 
 
5.3.4 Herstel op de taaltests 
 
Het tweede deel van de tweede onderzoeksvraag betrof het spontane herstel op de 
gebruikte taaltests: 
 
2b. In hoeverre is er sprake van spontaan herstel bij de onderzochte patiënten 

op de gebruikte taaltests voor taalbegrip en woordvinding, binnen de acute 
fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de chronische fase? 

 
Aangezien voor geen van de drie tests normgegevens beschikbaar waren om een 
significante variatie (herstel of achteruitgang) vast te kunnen stellen (zie paragraaf 
4.5), werd besloten om de resultaten, voor zover mogelijk, met behulp van 
McNemar’s test te analyseren. De resultaten van deze analyse staan in tabel 5.20. 
Hierin worden twee significantieniveaus onderscheiden, te weten p<.05 
respectievelijk p<.01. Ook wordt in de tabel voor elk paar meetmomenten met een 
sterretje aangegeven of de normscore op het tweede meetmoment bereikt werd. 
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Onderaan de tabel staat voor elke test per meetperiode aangegeven hoeveel patiënten 
significant herstel vertoonden in die periode en hoeveel er significant 
achteruitgingen. De belangrijkste gevolgtrekkingen die op basis van deze tabel 
kunnen worden gemaakt, zullen hieronder worden besproken. 
 

Tabel 5.20 Herstel en achteruitgang per patiënt en per taaltest in de verschillende meetperiodes 
(getoetst op significantie met McNemar’s test). 
 Taaltests 

 Begripstest Tokentest Benoemtest 
Meetperiode 1-2 2-3 3-4 1-2 2-3 3-4 1-2 2-3 3-4 

Patiëntnummer          
1 * * ++ / * * = * 
2 + * * x ++ + / *  ++  
3 ++ = * = ++ / * * = * * 
4 – –   o   o   
5a (1a-1b) o   – –   –   
5b = =  = ++  = +  
6  =   =   =  
7 + + – – x = x o = o 
8          
9 + *  = +  o o  
10 x x  x x  o o  
11  *   *   *  
Totaal + / – 4 / 1 1 / 0 0 / 1 0 / 1 5 / 0 1 / 0 0 / 1 2 / 0 0 / 0 

+, ++: significant herstel (p<.05, p<.01);  
–, – – : significante achteruitgang (p<.05, p<.01);  
= : niet-significante verandering (p ≥ .05). 
* : geen stoornis (meer) op het laatste meetmoment van de meetperiode.  
o : McNemar’s test niet uitvoerbaar (maar nog wel een stoornis gevonden op beide meetmomenten). 
x : test kon niet op beide momenten volledig worden afgenomen. 
1-2 : acute meetperiode (tot 3 weken post onset); 
2-3 : meetperiode tussen acute fase en chronische fase (3 weken tot 3 à 4 maanden, m.u.v. patiënt 11);  
3-4 : chronische meetperiode (3 à 4 maanden tot 1 jaar). 

 
Om te beginnen was er op elk van de drie tests bij één of meer van de patiënten een 
significant herstel te zien (ook bij p<.01), maar de periodes waarin dit herstel 
voornamelijk leek plaats te vinden, liepen uiteen.  
Bij de begripstest was significant herstel zichtbaar in de acute fase (tussen 
meetmoment 1 en 2) en vlak daarna (tussen meetmoment 2 en 3). Bij drie van de zes 
patiënten die op beide momenten in de acute fase konden worden getest (patiënt 2, 7 
en 9) was het significantieniveau p<.05, bij één van de zes (patiënt 3) lag dit op 
p<.01.  
Op de Tokentest kwam significant herstel bijna uitsluitend voor in de periode tussen 
het tweede en het derde testmoment (met uitzondering van patiënt 1, bij wie 
significant herstel tussen het eerste en het derde testmoment plaatsvond). Dit is te 
zien bij vier van de zeven patiënten die in de genoemde periode konden worden 
getest (patiënt 2, 3, 5 en 9). Voor patiënt 9 lag het significantieniveau op p<.05, voor 
de overige drie patiënten lag dit niveau op p<.01.  
Slechts één van de patiënten (patiënt 2) herstelde nog op de Tokentest (p<.05) in de 
chronische fase (meetmoment 3-4), overigens na een eerder significant herstel 
(p<.01) tussen meetmoment 2 en 3.  
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Op de benoemtest kwam significant herstel uitsluitend voor in de periode tussen het 
tweede en het derde testmoment, en wel bij twee patiënten (patiënt 2 en 5). Voor 
patiënt 2 lag het significantieniveau daarbij op p<.01, voor patiënt 5 lag dit niveau 
op p<.05.  
 
Het herstel van het taalbegrip lijkt dus te beginnen in de acute fase en in ieder geval 
door te lopen tot het begin van de chronische fase (meetmoment 3). Daarbij herstelt 
in de acute fase vooral het taalbegrip voor concrete zaken, gezien de resultaten op de 
(concrete) begripstest, en in de periode daarna het abstractere taalbegrip, gezien de 
resultaten op de Tokentest.  
Het herstel van het benoemen lijkt vooral plaats te vinden tussen 2-3 weken en 3-4 
maanden post onset (meetmoment 2 en 3), als het ware ‘tussen’ de acute en de 
chronische fase. 
Bij deze resultaten dient wel bedacht te worden dat slechts een beperkt aantal 
patiënten in de chronische fase (tussen meetmoment 3 en 4 ) kon worden getest, 
vergeleken met de twee andere periodes. Het kan dus niet geheel uitgesloten worden 
dat er bij één of twee van de andere patiënten toch een plotselinge vooruitgang in de 
chronische fase zou zijn gevonden, al is dat zeker niet waarschijnlijk.  
 
Een tweede constatering die op basis van de tabel kan worden gedaan is dat de 
meerderheid van de onderzochte patiënten op ten minste één van de tests een 
significant herstel vertoonde. Dit gold voor zes van de tien patiënten die op twee of 
meer meetmomenten konden worden getest: patiënt 1, 2, 3, 5, 7 en 9. Op welke van 
de drie tests al dan niet herstel optrad, varieerde overigens sterk, waardoor hierover 
geen zinnige uitspraken kunnen worden gedaan. 
Drie van de tien meermaals geteste patiënten vertoonden op ten minste één van de 
tests een significante achteruitgang (p<.01): patiënt 4, 5 en 7. Gezien de momenten 
waarop deze patiënten een achteruitgang vertoonden, hing dit waarschijnlijk samen 
met de bijkomende stoornissen die bij deze patiënten werden gesignaleerd (zie ook 
de gevalsbeschrijvingen eerder in dit hoofdstuk). 
Drie patiënten vertoonden op geen van de tests een significante variatie (patiënt 6, 
10 en 11) en patiënt 8 kon slechts op één moment getest worden. Bij patiënt 10 
konden de begripstest en de Tokentest niet op alle momenten volledig worden 
afgenomen en kon bij het benoemen McNemar’s test niet worden toegepast. Patiënt 
11 behaalde op het laatste meetmoment (3) op alle tests een score binnen de normen, 
net als patiënt 1 (op meetmoment 4) en patiënt 3 (op meetmoment 3 en 4) overigens. 
 
Vraag 2b kan nu dan ook als volgt worden beantwoord: binnen de acute fase en 
tussen de acute en de chronische fase treedt op de gebruikte taaltests (significant) 
spontaan herstel op. Het meeste herstel op de concrete begripstest vindt plaats in de 
acute fase. Op de Tokentest en de benoemtest vindt het meeste herstel daarentegen 
iets later plaats, namelijk tussen meetmoment 2 en 3 (tussen de acute en de 
chronische fase). In de chronische fase werd alleen een significant herstel gevonden 
op de Tokentest bij één patiënt die al een significant herstel tussen meetmoment 2 en 
3 had doorgemaakt. Het merendeel van de patiënten (60%) laat over de gehele 
meetperiode een significant herstel zien op ten minste één van de drie tests. 
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5.3.5 Samenhang tussen de objectieve en subjectieve spontane-

taalmaten 
 
Het analyseren van de samples met beoordelingsschalen voor spontane taal, in dit 
geval de beoordelingsschalen van de AAT, maakt het mogelijk om een antwoord te 
formuleren op onderzoeksvraag 3a: 
 
3a. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten samen met de 

resultaten op subjectieve beoordelingsschalen voor de spontane taal? 
 
Zoals in paragraaf 4.6 werd aangekondigd, zal deze vraag beantwoord worden door 
de product-moment correlatiecoëfficiënten uit te rekenen voor de groep samples 
waarbij zowel de objectieve spontane-taalmaten als de beoordelingsschalen konden 
worden gebruikt (36 van de 39 samples). Aangezien bij het uitrekenen van 48 
correlaties (8 spontane-taalmaten x 6 beoordelingsschalen) de kans vrij groot is dat 
er ‘iets’ gevonden wordt, zal slechts naar een beperkt aantal (26) correlaties gekeken 
worden. Uitgaande van inhoudelijke overeenkomsten tussen de spontane-taalmaten 
en de beoordelingsschalen werden vooraf duidelijke correlaties verwacht: 
 
• tussen de schalen voor Articulatie en prosodie (AAT II) respectievelijk 

Fonematische structuur (AAT V) en de drie ‘fonologische’ taalmaten 
(neologismen, fonologische parafasieën en fonologische perseveraties). 

• tussen de schaal voor Semantische structuur (AAT IV) en de vier ‘semantische’ 
taalmaten (semantische fouten, lexicale perseveraties, lege woorden en 
minimale responsen). 

• tussen de schaal voor Geautomatiseerde taal (AAT III) en de taalmaten lexicale 

perseveraties en lege woorden (waarbij automatisch taalgebruik vermoedelijk 
een grote rol speelt). 

• tussen de schaal voor Syntactische structuur (AAT VI) en de taalmaten 
spreektempo en lexicale perseveraties (taalmaten die direct of indirect te maken 
kunnen hebben met de syntactische structuur). 

 
Daarnaast werd er zonder concrete verwachting vooraf gekeken naar alle correlaties: 
 
• tussen de schaal voor Communicatief gedrag (AAT I) en de verschillende 

spontane-taalmaten (om een indruk te krijgen welke spontane-taalmaten 
bepalend zijn voor een betere of slechtere algemene indruk). 

• tussen de taalmaat spreektempo en de verschillende beoordelingsschalen (om te 
zien welke aspecten van de spontane taal invloed hebben op het spreektempo).  

 
Voor de berekening van de significantie is gekozen voor een tweezijdige toetsing 
(hoewel de richting van de samenhang in de meeste gevallen vooraf voorspeld kon 
worden). Dit heeft tot gevolg dat er minder snel sprake is van significantie van een 
correlatie; de norm bij tweezijdige toetsing is twee keer zo ‘streng’ als bij eenzijdige 
toetsing, zodat alleen de sterkste correlaties hier besproken zullen worden. 
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Tabel 5.21 Samenhang tussen scores op de spontane-taalmaten en op de AAT-schalen 
(Pearson’s product-momentcorrelatie, tweezijdig getoetst op significantie). 
 AAT I 

Com.  
gedrag 

AAT II 
Art. en  
prosodie 

AAT III 
Geaut.  
taal 

AAT IV 
Sem. 
structuur 

AAT V 
Fon. 
structuur 

AAT VI 
Synt. 
structuur 

Spreektempo .381 .395     
Neologismen  -.483   -.412 -.391 
Fonologische parafasieën  -.483   -.508  
Fonologische perseveraties  -.353     
Semantische fouten       
Lexicale perseveraties -.474  -.697 -.541  -.477 

Lege woorden   -.545 -.343  -.362 
Minimale responsen     -.361  
p<.05 voor alle ingevulde correlaties en p<.01 voor de vetgedrukte waarden.  
Correlaties in grijs gearceerde cellen worden buiten beschouwing gelaten, maar zijn wel berekend. 

 
In tabel 5.21 zijn alle significante correlaties weergegeven tussen de acht spontane-
taalmaten en de zes beoordelingsschalen, op twee significantieniveaus: p<.05 en 
p<.01. Met grijze arcering is aangegeven welke combinaties niet besproken worden. 
 
Uit de tabel blijkt dat één derde van de berekende correlaties significant is. Met 
betrekking tot de vooraf geformuleerde verwachtingen kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
 
• De schaal voor Articulatie en prosodie vertoonde zoals verwacht een 

significante samenhang met de drie ‘fonologische’ spontane-taalmaten. 
Kennelijk ging een groot aantal fonologische fouten meestal samen met een 
verstoorde articulatie en zinsmelodie, of was er bij de beoordeling van de 
articulatie niet altijd een duidelijk onderscheid te maken tussen articulatorische 
problemen (problemen met de uitspraak) en fonologische problemen 
(problemen met de voorbereiding van het spreken). De schaal voor 
Fonematische structuur hing met twee van de drie taalmaten significant samen, 
maar niet met fonologische perseveraties. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat de 
omschrijvingen bij de verschillende scores op de Fonematische structuur-schaal 
bijna uitsluitend gebaseerd zijn op fonologische parafasieën en neologismen. 

• Ook was er zoals verwacht een significante correlatie tussen Semantische 

structuur enerzijds en lexicale perseveraties en lege woorden anderzijds. 
Opmerkelijk genoeg was er echter geen significante correlatie tussen de schaal 
voor Semantische structuur en de taalmaat semantische fouten, terwijl de 
aanwezigheid van semantische parafasieën in de spontane taal één van de 
beoordelingscriteria bij deze schaal is. Dit komt waarschijnlijk doordat een 
groot deel van de semantische fouten in de spontane taal alleen wordt 
opgemerkt bij een gedetailleerde analyse en niet bij een subjectieve 
beoordeling. Ook een overmaat aan minimale responsen, een mogelijke 
indicatie van het vermijden van inhoudswoorden bij woordvindingsproblemen, 
had geen duidelijke weerslag in de scores op Semantische structuur. 

• Wat betreft de schaal voor Geautomatiseerde taal waren er weinig 
verrassingen: zoals verwacht werd er een significante correlatie gevonden 
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tussen deze schaal en de spontane-taalmaten lexicale perseveraties en lege 

woorden. 
• De schaal voor Syntactische structuur bleek alleen sterk te correleren met 

lexicale perseveraties, maar niet met spreektempo. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met het feit dat er op deze schaal zowel syntactische stoornissen bij 
vloeiende als bij niet-vloeiende patiënten worden beoordeeld, zodat een lineair 
verband tussen Syntactische structuur en spreektempo eigenlijk op voorhand al 
uitgesloten is. 

 
Zowel bij de AAT-schaal voor Communicatief gedrag als bij de spontane-taalmaat 
spreektempo werden alle correlaties bekeken, wat tot de volgende conclusies leidde: 
 
• De schaal voor Communicatief gedrag hing sterk samen met de taalmaten 

spreektempo en lexicale perseveraties, maar opmerkelijk genoeg niet met de 
‘fonologische’ taalmaten of met bijvoorbeeld semantische fouten. Dit zou 
betekenen dat objectieve tellingen van opvallende fouten in de spontane taal 
niet noodzakelijk hoeven te leiden tot een duidelijk beeld van de subjectieve 
ernst van de afasie. Met andere woorden: men kan op basis van de gemaakte 
fouten niet altijd voorspellen in hoeverre de begrijpelijkheid en de overdracht 
van informatie daardoor beïnvloed worden. Trager spreken en/of veel lexicale 
perseveraties gebruiken lijkt daarentegen in de meeste gevallen wel een 
duidelijke indicatie dat de communicatie minder goed verloopt. 

• Het spreektempo hing slechts met twee van de zes beoordelingsschalen samen, 
te weten Communicatief gedrag en Articulatie en prosodie. Tussen spreektempo 

enerzijds en Geautomatiseerde taal respectievelijk Semantische, Fonologische 

en Syntactische structuur anderzijds werd geen significante correlatie gevonden. 
Op basis van deze vier schalen alleen kan men dus meestal niet voorspellen of 
iemand snel of langzaam zal spreken. Waarschijnlijk zal vooral de mate waarin 
de patiënt zich bewust is van de gemaakte fouten invloed hebben op de 
spreeksnelheid en niet zozeer het aantal of de ernst van de fouten. Gezien de 
correlatie met Articulatie en prosodie blijkt een moeizame articulatie 
daarentegen wel degelijk het spreektempo in de spontane taal te vertragen. Dat 
een lagere score op Communicatief gedrag eveneens samenhangt met een lager 
spreektempo (terwijl in principe ook patiënten met een vloeiende afasie laag 
zouden kunnen scoren op deze schaal) heeft misschien te maken met de 
samenstelling van de onderzochte groep: kennelijk haalden de niet-vloeiende 
patiënten vaker een lage score op de Communicatief gedrag-schaal dan de 
vloeiende patiënten. 

 
Hiermee kan vraag 3a beantwoord worden. De meeste van de voorspelde correlaties 
tussen de spontane-taalmaten en de beoordelingsschalen bleken inderdaad 
significant, te weten de correlaties tussen: 
 
1. Articulatie en prosodie enerzijds en spreektempo, neologismen, fonologische 

parafasieën en fonologische perseveraties anderzijds. 
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2. Fonematische structuur enerzijds en neologismen en fonologische parafasieën 

anderzijds. 
3. Semantische structuur enerzijds en lexicale perseveraties en lege woorden 

anderzijds. 
4. Geautomatiseerde taal enerzijds en lexicale perseveraties en lege woorden 

anderzijds. 
5. Syntactische structuur en lexicale perseveraties. 
6. Communicatief gedrag enerzijds en spreektempo en lexicale perseveraties 

anderzijds. 
 
Op enkele punten bleef de samenhang echter uit, met name wat betreft de correlaties 
tussen: 
 
1. Semantische structuur en semantische fouten. 
2. Syntactische structuur en spreektempo. 
3. Communicatief gedrag enerzijds en neologismen, fonologische parafasieën, 

fonologische perseveraties, semantische fouten anderzijds. 
4. Spreektempo enerzijds en de schalen voor Semantische, Fonologische en 

Syntactische structuur en Geautomatiseerde Taal anderzijds. 
 
Mogelijke verklaringen voor het uitblijven van samenhang op deze punten zijn een 
verschil in gedetailleerdheid tussen de objectieve en subjectieve maten (punt 1), de 
opzet van de schaal voor Syntactische structuur (punt 2), de constatering dat niet alle 
gemaakte fouten in de spontane taal even zwaar wegen in de beoordeling van het 
communicatief gedrag (punt 3) en het vermoeden dat vooral de mate waarin de 
patiënt zich bewust is van de gemaakte fouten invloed zal hebben op de 
spreeksnelheid en niet zozeer het aantal of de ernst van de fouten (punt 4).  
 
 
5.3.6 Samenhang tussen de spontane-taalmaten en de taaltests 
 
Aan de hand van de beschikbare gegevens over de stoornissen en het herstel op de 
spontane-taalmaten enerzijds en de taaltests anderzijds, zou het tot slot mogelijk 
moeten zijn om een antwoord te formuleren op onderzoeksvraag 3b: 
 
3b. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten en de 

testonderdelen met elkaar samen? 
 
Om te beginnen werd hiervoor gekeken naar het percentage patiënten met een 
stoornis op de verschillende meetmomenten bij de spontane-taalmaten en de 
taaltests. Voor elk van de drie taaltests gold dat op de eerste twee meetmomenten het 
percentage patiënten met een stoornis tussen 89 en 100% lag (zie tabel 5.19 in 
paragraaf 5.3.3). Pas op meetmoment 3 daalde dit percentage (naar 56 tot 78%) om 
op meetmoment 4 uit te komen op 25 tot 50%. Op de spontane-taalmaten 
daarentegen werden zeer uiteenlopende patronen gevonden in het percentage 
patiënten met een stoornis (zie tabel 5.12 in paragraaf 5.3.1). Zo was er op lege 
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woorden nauwelijks een stoornis zichtbaar, waren de stoornissen op spreektempo 
vanaf meetmoment 3 geheel verdwenen en bleef er op lexicale perseveraties bij de 
meeste patiënten op alle momenten een stoornis aanwezig. Bij een aantal andere 
taalmaten (neologismen, fonologische parafasieën, fonologische perseveraties en 
minimale responsen) was er ondanks een daling van het percentage patiënten met 
een stoornis over de hele meetperiode, ook sprake van tijdelijke stijgingen 
(respectievelijk op meetmoment 2, 4, 3 en 4). Het stoornispatroon op semantische 

fouten kwam nog het meest overeen met dat van de taaltests, dat wil zeggen: een 
aanvankelijk hoog percentage stoornissen, 80 en 73% op meetmoment 1 en 2, nam 
op meetmoment 3 en 4 stapsgewijs af (naar 44 respectievelijk 33%). Ondanks deze 
overeenkomst tussen semantische fouten enerzijds en de twee begripstests en de 
benoemtest anderzijds, moet worden geconstateerd dat de spontane-taalmaten wat 
betreft de aanwezigheid van stoornissen nauwelijks samenhang vertonen met de 
taaltests.  
Afgaande op de aanwezigheid van de stoornissen lijkt taalbegrip niet eerder te 
herstellen dan (spontane) taalproductie, gezien bijvoorbeeld het snelle herstel van 
spreektempo, maar feit is wel dat de meeste andere spontane-taalmaten uiteindelijk 
hogere stoornispercentages blijven vertonen dan beide begripstests. Op de 
benoemtest blijven twee keer zoveel patiënten een stoornis vertonen als op de 
begripstest of de Tokentest. Taalbegrip lijkt dus niet altijd eerder, maar wel beter te 
herstellen dan de spontane taal of dan taalproductietaken, zelfs wanneer het begrip 
gemeten wordt met een relatief abstracte begripstest als de Tokentest. 
 
Vervolgens kunnen we de gegevens over het herstel van de spontane-taalmaten (zie 
tabel 5.15, 5.16 en 5.17 in paragraaf 5.3.2) en van de taaltests (zie tabel 5.20 in 
paragraaf 5.3.4) met elkaar vergelijken.  
Op de spontane-taalmaten lijkt het meeste herstel tussen meetmoment 2 en 3 plaats 
te vinden (in totaal 11 keer herstel op een taalmaat tegenover 2 keer een 
achteruitgang). Tussen deze meetmomenten lijken ook de meeste taalmaten een 
herstel te laten zien; neologismen, fonologische perseveraties, lexicale perseveraties 

en minimale responsen vertoonden in deze periode bij meer patiënten herstel dan 
achteruitgang. Tussen meetmoment 1 en 2 was er eveneens sprake van veel herstel 
op de spontane-taalmaten, maar tegelijkertijd ook van veel achteruitgang (9 keer 
herstel op een taalmaat en 8 keer een achteruitgang).  
Ook bij de Tokentest en de benoemtest lag het zwaartepunt van het herstel tussen 
meetmoment 2 en 3. De scores op de concrete begripstest bleken echter al tussen 
meetmoment 1 en 2 sterk te herstellen, al was hierna zoals gezegd de stoornis bij de 
meeste patiënten nog niet geheel verdwenen. Men zou dus voorzichtig kunnen 
stellen dat taalbegrip relatief vroeg herstelde, al moet zeker vermeld worden dat het 
daarbij gaat om taalbegrip voor relatief eenvoudige en concrete items, en dat er in 
die vroege periode ook enig herstel in de spontane taalproductie plaatsvond. 
Wat betreft de herstelgegevens lijkt er dus meer samenhang te zijn tussen de 
spontane-taalmaten en de taaltests: in beide gevallen lag het zwaartepunt van het 
herstel tussen meetmoment 2 en 3. 
 
In antwoord op vraag 3b kunnen we dus stellen dat de samenhang tussen de 
resultaten op de spontane-taalmaten enerzijds en de taaltests anderzijds beperkt was: 
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wat betreft het herstel waren er duidelijke parallellen te zien, maar wat betreft de 
aanwezigheid van een stoornis liepen de resultaten sterk uiteen. Op taalbegrip (met 
name op begripstests met eenvoudige, concrete items) leken de onderzochte 
patiënten iets vroeger te beginnen met het herstel en uiteindelijk ook iets beter te 
herstellen dan bij de spontane taalproductie en op de benoemtaak. 
 



 

 
 
 



 

Hoofdstuk 6. Discussie en conclusies 
 
In dit hoofdstuk zal worden besproken welke conclusies er kunnen worden 
getrokken uit de gevonden antwoorden op de onderzoeksvragen en welke 
consequenties hieraan kunnen worden verbonden voor toekomstig onderzoek bij 
afasiepatiënten in de acute fase. 
Eerst zal in paragraaf 6.1 een puntsgewijs overzicht worden gegeven van de 
resultaten uit het vorige hoofdstuk. In paragraaf 6.2 zal vervolgens bekeken worden 
in hoeverre de gevonden resultaten overeenstemmen met de onderzoeksliteratuur 
over spontaan herstel, zoals besproken in hoofdstuk 2. Daarna wordt in paragraaf 6.3 
geëvalueerd in hoeverre het gebruik van spontane-taalanalyses (zie ook hoofdstuk 3) 
heeft bijgedragen aan een toenemend inzicht in het verloop van taalstoornissen 
tijdens en na de acute fase. Paragraaf 6.4 bespreekt overige discussiepunten wat 
betreft de onderzoeksopzet, gevolgd door suggesties voor toekomstig onderzoek in 
paragraaf 6.5. Tot besluit worden in paragraaf 6.6 enkele algemene conclusies uit dit 
onderzoek getrokken. 
 

6.1 Overzicht van de resultaten 
 
De eerste (tweeledige) onderzoeksvraag die in hoofdstuk 5 werd beantwoord, had de 
stoornissen en het herstel op de spontane-taalmaten als focus: 
 
1a. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is een duidelijke stoornis te 

zien in de acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte 
patiënten? 

1b. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is er spontaan herstel te zien 
binnen de acute fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de 
chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 

 
Het antwoord op vraag 1a kan in vier delen worden opgesplitst: 
 
1. In de acute fase is bij de meeste patiënten een duidelijke stoornis te zien op vier 

van de acht gebruikte spontane-taalmaten, te weten: fonologische parafasieën, 

fonologische perseveraties, semantische fouten en lexicale perseveraties. Een 
kleiner aantal patiënten laat ook stoornissen zien op minimale responsen, 

neologismen en spreektempo, maar op lege woorden is al tijdens de acute fase 
geen sprake meer van een stoornis. Opvallend is het toenemende aantal 
patiënten met een stoornis op neologismen.  

2. In de chronische fase blijft een meerderheid van de patiënten een stoornis 
houden op fonologische parafasieën, fonologische perseveraties en lexicale 

perseveraties. Een duidelijke daling in het aantal patiënten met een stoornis is te 
zien op de taalmaten neologismen en semantische fouten. Opvallend is de 
afwezigheid van stoornissen op spreektempo in de chronische fase.  
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3. De vraag bij welke patiënten er sprake is van stoornissen op de spontane-
taalmaten kan alleen algemeen beantwoord worden, aangezien er bij alle 
patiënten sprake is van één of meer stoornissen op elk van de gebruikte 
meetmomenten. Bij vijf patiënten (1, 3, 6, 9 en 10) daalt het aantal stoornissen 
duidelijk, met name tussen meetmoment 1 en 2 en tussen meetmoment 2 en 3. 

4. Ook op de Communicatief gedrag-schaal van de AAT is er bij alle patiënten 
sprake van een stoornis, althans op de twee meetmomenten in de acute fase. Bij 
éénderde van de onderzochte chronische patiënten is de stoornis op deze schaal 
in de chronische fase verdwenen (patiënt 1, 3 en 7 op meetmoment 3, patiënt 1 
en 3 op meetmoment 4). 

 
Vraag 1b kan op een vergelijkbare manier puntsgewijs worden beantwoord (om 
eenvoudiger te kunnen verwijzen naar de verschillende deelconclusies in deze 
paragraaf zullen deze worden doorgenummerd):  
 
5. Binnen de acute fase is spontaan herstel te zien op de taalmaten minimale 

responsen en fonologische perseveraties (vaker herstel dan achteruitgang), en in 
mindere mate op fonologische parafasieën, semantische fouten (net zo vaak 
herstel als achteruitgang) en lexicale perseveraties (vaker achteruitgang dan 
herstel). Op neologismen en lege woorden is geen enkel significant herstel te 
zien in de acute fase. Vier patiënten (3, 6, 8 en 11) laten in de acute fase op 
meer taalmaten herstel zien dan achteruitgang. 

6. Tussen de acute en chronische fase is spontaan herstel te zien op lexicale 

perseveraties, neologismen, fonologische perseveraties en minimale responsen 
(vaker herstel dan achteruitgang). Bij zes patiënten (3, 5, 6, 7, 9 en 10) is in de 
periode tussen de acute en de chronische fase op meer maten herstel te zien dan 
achteruitgang. 

7. In de chronische fase is uitsluitend nog spontaan herstel te zien op neologismen 
(vaker herstel dan achteruitgang) en lexicale perseveraties (vaker achteruitgang 
dan herstel). Bij patiënt 1 en 2 is in de chronische fase op meer maten herstel te 
zien dan achteruitgang. 

8. Op de Communicatief gedrag-schaal van de AAT ging 67% (tussen 
meetmoment 1 en 2) tot 100% (tussen meetmoment 2 en 3) van de patiënten 
vooruit, maar werd tussen meetmoment 3 en 4 geen herstel meer gesignaleerd 
(33% van de onderzochte patiënten ging in de chronische fase zelfs achteruit op 
deze schaal). In elk geval was er op Communicatief gedrag bij alle onderzochte 
patiënten minimaal sprake van een vooruitgang in één van de drie meetperiodes 
(te weten tussen meetmoment 2 en 3). 

 
In de aanloop tot de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag werden tevens 
enkele aanvullende conclusies geformuleerd die nadere informatie bieden over het 
belang van de verschillende meetperiodes:  
 
9. De grootste dalingen in het aantal stoornissen vonden plaats in de acute fase en 

tussen de acute en de chronische fase. De grootste stijging in het aantal 
stoornissen vond plaats in de chronische fase. Deze gegevens versterken de 
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indruk dat de acute fase en de periode vlak na de acute fase het belangrijkst zijn 
voor spontaan herstel. 

10. In de periode tussen de acute fase en de chronische fase (meetmoment 2 en 3) 
was de meeste vooruitgang zichtbaar op de spontane-taalmaten. In de acute fase 
was er eveneens veel vooruitgang op deze taalmaten, maar werd bijna net zo 
vaak een achteruitgang gevonden. Hierdoor is de acute fase wel de periode 
waarin de meeste significante variatie (voor- of achteruitgang) werd gevonden 
op de spontane-taalmaten. 

11. In de acute fase bleek een daling op minimale responsen vaak samen te hangen 
met een stijging op lexicale perseveraties. Mogelijk is dit het gevolg van een 
aanpassingsstrategie. 

12. In de chronische fase gingen er op vijf van de zeven taalmaten meer patiënten 
achteruit dan er herstelden. Alleen op de taalmaat neologismen was uitsluitend 
herstel te zien, en wel bij de patiënten die nog de meeste stoornissen op de 
taalmaten hadden in deze periode. 

13. Op een drietal taalmaten (fonologische parafasieën, semantische fouten en lege 

woorden) was de enige significante verandering die over de hele meetperiode 
werd gevonden een significante achteruitgang. Op de andere spontane-
taalmaten is er over de hele meetperiode vaker sprake van een significant 
herstel dan van een significante achteruitgang. 

 
De tweede onderzoeksvraag richtte zich ook op stoornissen en herstel, maar dan op 
de taaltests: 
 
2a. Op welke van de gebruikte taaltests is een duidelijke stoornis te zien in de 

acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 
2b. In hoeverre is er sprake van spontaan herstel bij de onderzochte patiënten 

op de gebruikte taaltests voor taalbegrip en woordvinding, binnen de acute 
fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de chronische fase? 

 
Het antwoord op vraag 2a kan in drie delen worden opgesplitst: 
 
14. Op elk van de drie tests was in de acute fase bij bijna alle patiënten een 

duidelijke stoornis zichtbaar.  
15. Ook in de chronische fase vertoonden veel patiënten aanvankelijk nog een 

stoornis op elk van de drie tests, maar bij de meeste patiënten die in de 
chronische fase konden worden getest (vijf van de negen) was er sprake van 
herstel op één of meer van de tests.  

16. Vijf van de elf patiënten behaalden uiteindelijk (in de chronische fase) een score 
binnen de normen op minstens één van de drie tests (patiënt 1, 2, 3, 9, 11), drie 
daarvan zelfs op alle tests (patiënt 1, 3 en 11). Bij één patiënt (11) viel de score 
op de Tokentest overigens al in de acute fase ruim binnen de norm, en was er op 
meetmoment 3 zelfs op geen van de drie tests sprake meer van een stoornis. 

 
Vraag 2b kan aan de hand van vijf punten worden beantwoord: 
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17. Binnen de acute fase en tussen de acute en de chronische fase treedt op de 
gebruikte taaltests (significant) spontaan herstel op.  

18. Het meeste herstel op de concrete begripstest vindt plaats in de acute fase. 
19. Op de Tokentest en de benoemtest vindt het meeste herstel daarentegen iets 

later plaats, namelijk tussen meetmoment 2 en 3 (tussen de acute en de 
chronische fase).  

20. In de chronische fase werd alleen een significant herstel gevonden op de 
Tokentest bij één patiënt die al een significant herstel tussen meetmoment 2 en 
3 had doorgemaakt. 

21. Het merendeel van de patiënten (60%) laat over de gehele meetperiode een 
significant herstel zien op ten minste één van de drie tests. 

 
In de derde onderzoeksvraag werd gekeken naar de samenhang tussen de spontane-
taalmaten enerzijds en de subjectieve beoordelingsschalen respectievelijk de 
testonderdelen anderzijds: 
 
3a. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten samen met de 

resultaten op subjectieve beoordelingsschalen voor de spontane taal? 
3b. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten en de 

testonderdelen met elkaar samen? 
 
Het antwoord op 3a was tweeledig: 
 
22. De meeste van de voorspelde correlaties tussen de spontane-taalmaten en de 

beoordelingsschalen bleken inderdaad significant, te weten de correlaties 
tussen: 
• Articulatie en prosodie enerzijds en spreektempo, neologismen, 

fonologische parafasieën en fonologische perseveraties anderzijds. 
• Fonematische structuur enerzijds en neologismen en fonologische 

parafasieën anderzijds. 
• Semantische structuur enerzijds en lexicale perseveraties en lege woorden 

anderzijds. 
• Geautomatiseerde taal enerzijds en lexicale perseveraties en lege woorden 

anderzijds. 
• Syntactische structuur en lexicale perseveraties. 
• Communicatief gedrag enerzijds en spreektempo en lexicale perseveraties 

anderzijds. 
23. Op enkele punten bleef de verwachte samenhang echter uit, met name wat 

betreft de correlaties tussen: 
• Semantische structuur en semantische fouten. 
• Syntactische structuur en spreektempo. 
• Communicatief gedrag enerzijds en neologismen, fonologische 

parafasieën, fonologische perseveraties, semantische fouten anderzijds. 
• Spreektempo enerzijds en de schalen voor Semantische, Fonologische en 

Syntactische structuur en Geautomatiseerde Taal anderzijds. 
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Enkele mogelijke verklaringen voor het uitblijven van samenhang op deze 
punten werden besproken (zie paragraaf 5.3.5). 

 
Het antwoord op vraag 3b kan eveneens in twee delen worden opgesplitst: 
 
24. De samenhang tussen de resultaten op de spontane-taalmaten enerzijds en de 

taaltests anderzijds was beperkt: wat betreft het herstel waren er duidelijke 
parallellen te zien (het zwaartepunt van het herstel lag in beide gevallen tussen 
meetmoment 2 en 3), maar wat betreft de aanwezigheid van een stoornis liepen 
de resultaten sterk uiteen. 

25. Op taalbegrip (met name op begripstests met eenvoudige, concrete items) leken 
de onderzochte patiënten iets vroeger te beginnen met het herstel en uiteindelijk 
ook iets beter te herstellen dan bij de spontane taalproductie en op de 
benoemtaak. 

 

6.2 Spontaan herstel van afasie vanaf het begin van de 

acute fase 
 
Met de gevonden resultaten kunnen enkele conclusies uit de literatuur over spontaan 
herstel van afasie opnieuw bekeken worden (zie ook hoofdstuk 2). 
Zo werd om te beginnen in dit onderzoek op zowel de spontane-taalmaten als de 
taaltests het meeste herstel gevonden tussen de meetmomenten in de acute fase en 
meetmoment 3 (conclusies 10 en 19). Dit bevestigt de bevindingen van Kertesz & 
McCabe (1977) dat in de periode tussen de acute fase en 3 maanden post onset het 
meeste herstel plaatsvindt. In Pashek & Holland (1988) werd gevonden dat het 
meeste herstel in de eerste 2 weken plaatsvond en dat later herstel alleen geleidelijk 
verliep. In het huidige onderzoek leek het belangrijkste herstel echter niet in de 
eerste weken plaats te vinden, maar vooral tussen 2-3 weken en 3-4 maanden post 
onset, al was de acute fase ook zeker niet onbelangrijk (zie conclusies 5, 9, 10, 17 en 
18). In de gebruikte onderzoeksopzet, waarbij de patiënt twee keer in de eerste drie 
weken werd onderzocht, was het overigens niet uitgesloten dat afasie bij zeer snel 
herstellende CVA-patiënten niet werd gedetecteerd, waardoor de acute fase 
misschien ten onrechte iets minder belangrijk zou kunnen lijken voor het herstel dan 
de periode vlak daarna. Aangezien in de acute fase ook veel achteruitgang op de 
spontane-taalmaten werd gevonden (zie conclusie 10), lijkt het echter verstandiger 
om er rekening mee te houden dat de taalstoornissen in de acute fase vooral instabiel 
zijn: snel herstel behoort zeker tot de mogelijkheden, maar een (al dan niet tijdelijke) 
dramatische achteruitgang eveneens.  
 
In de tweede plaats werd in dit onderzoek gevonden dat er ook sprake kon zijn van 
verschillende herstelpatronen: enerzijds een vroeg en snel herstel en anderzijds een 
later, geleidelijk herstel. Dit bevestigt de resultaten van Pashek & Holland (1988). 
Zo werd in de chronische fase (tussen 3 maanden en 1 jaar post onset) op enkele 
spontane-taalmaten en op de Tokentest nog een significant herstel gevonden 



Discussie en conclusies 

 
160

(conclusie 2, 7, 12, 20). Dat wil ook zeggen dat de resultaten van dit onderzoek niet 
geheel in overeenstemming zijn met de conclusies van Pedersen et al. (2001), waarin 
gesproken werd van een stationaire taalfunctie vanaf 2, 6 of 10 weken 
(respectievelijk bij lichte, matig-ernstige en ernstige afasie). Met name ernstig 
afatische patiënten kunnen mogelijk nog in de chronische fase op enkele spontane-
taalmaten een ‘inhaalslag’ maken, al moet daarbij zeker niet te veel worden 
verwacht van het niveau dat uiteindelijk wordt bereikt. Tekenend is dat geen van de 
patiënten in de chronische fase enige vooruitgang vertoonde op de Communicatief 

gedrag-schaal van de AAT (conclusie 8). 
 
Een derde claim uit de literatuur die leek te worden bevestigd, was dat taalbegrip 
beter zou herstellen dan taalproductie. Zo verliep bij patiënt 2 (een niet-vloeiende 
patiënt) het herstel van het taalbegrip voorspoediger dan het herstel van de 
taalproductie. In tegenstelling tot wat Mazzoni et al. (1992) vonden, namelijk dat dit 
herstel alleen in de eerste 3 à 4 maanden plaats zou vinden, bleek dit herstel zelfs tot 
aan het vierde meetmoment (1 jaar post onset) door te kunnen gaan (zie ook 
conclusie 20). Ook als naar de hele groep wordt gekeken leken de onderzochte 
patiënten op taalbegrip (met name op begripstests met eenvoudige, concrete items) 
iets vroeger te beginnen met het herstel en uiteindelijk ook iets beter te herstellen 
dan bij de spontane taalproductie en op de benoemtaak. 
 
Tot slot werd in paragraaf 2.3.2 geconcludeerd dat er in geen van de besproken 
onderzoeken patiënten waren die duidelijk van een vloeiend afasietype naar een niet-
vloeiend afasietype evolueerden of andersom. In één van de gevalsbeschrijvingen, 
patiënt 9 (zie paragraaf 5.2.9), bleek echter toch duidelijk sprake te zijn van een niet-
vloeiende afasie, die uiteindelijk veranderde in een vloeiende afasie. Dit duidt er op 
dat deze mogelijkheid kennelijk toch niet helemaal uitgesloten kan worden, al blijft 
het waarschijnlijk een vrij zeldzame ontwikkeling. 
 

6.3 Evaluatie van de spontane-taalanalyses 
 
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van spontane-taalanalyses, in reactie op de 
nog beperkte mogelijkheden om patiënten in de acute fase aan een 
gestandaardiseerde taaltest te onderwerpen. Bovendien is vooruitgang in de spontane 
taal de meest relevante indicator van herstel (zie ook paragraaf 3.1); vooruitgang op 
een taaltest leidt niet vanzelfsprekend tot een verbetering in het dagelijkse 
taalgebruik van een patiënt. Verwacht werd dat met behulp van spontane-
taalinterviews in een korte tijd relatief veel informatie over de taal van acute 
afasiepatiënten zou kunnen worden verzameld, een verwachting die ook 
daadwerkelijk is uitgekomen. Desondanks is het van belang om te inventariseren in 
hoeverre het gebruik van spontane-taalanalyses heeft bijgedragen aan een 
toenemend inzicht in het verloop van taalstoornissen tijdens en na de acute fase. 
Een aantal aspecten van het verzamelen en analyseren van spontane-taalopnamen 
moet daarbij nader worden bekeken.  
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Ten eerste waren spontane-taalopnamen, net als de afname van de taaltests, niet 
altijd goed mogelijk in de vroegste periode, of waren de opnamen zeer beperkt in 
lengte. Ook kwam het zowel voor dat patiënten geen tests konden uitvoeren, maar 
wel spontane taal produceerden, als dat patiënten geen spontane taal konden 
produceren, maar wel items op de benoemtest konden benoemen en de begripstest 
konden uitvoeren. Het lijkt dus beter om in de acute fase spontane taal en 
(eenvoudige) taaltests elkaar waar mogelijk te laten aanvullen, dan om uitsluitend 
spontane taal of uitsluitend taaltests te gebruiken. 
Ten tweede kost het weliswaar weinig tijd om spontane-taalopnamen te maken, 
maar zoals eerder opgemerkt kost het transcriberen en analyseren van de opnamen 
relatief veel tijd en energie, zeker als de analyse plaatsvindt aan de hand van 
objectieve spontane-taalmaten. Beoordelingsschalen kosten uiteraard aanzienlijk 
minder tijd en hebben als extra voordeel dat de opnamen niet noodzakelijk 
uitgeschreven hoeven te worden. De gebruikte AAT-schalen waren echter niet 
allemaal even geschikt om herstelverloop in kaart te brengen (met name de schaal 
voor Syntactische structuur was in dit opzicht problematisch). Het ontwikkelen van 
een makkelijk bruikbare, (ook) voor herstel genormeerde beoordelingsschaal voor 
de spontane taal (bij voorkeur net zo linguïstisch relevant als de AAT), zou een 
uitdaging kunnen zijn voor toekomstig onderzoek. 
Ten derde bleek één van de objectieve taalmaten niet te meten wat hij moest meten, 
te weten de taalmaat lege woorden: bij geen van de patiënten in de acute fase werd 
op deze maat een stoornis gevonden, zelfs niet als een patiënt ‘empty speech’ leek te 
gebruiken (zoals patiënt 1). Een dergelijke taalmaat zou misschien opnieuw kunnen 
worden gedefinieerd, op basis van spontane-taalsamples van op zijn minst enkele 
tientallen patiënten met ‘empty speech’, maar in de huidige vorm lijkt deze maat niet 
erg zinvol voor gebruik in andere onderzoeken. 
Ten vierde waren er enkele taalmaten waarop zowel tijdens de acute fase als tijdens 
de chronische fase het merendeel van de onderzochte patiënten een stoornis bleef 
vertonen (conclusie 2). Hierbij ging het met name om lexicale perseveraties (alle zes 
patiënten op meetmoment 4 bleken nog een stoornis te hebben), maar ook om 
fonologische parafasieën en fonologische perseveraties (67% van de patiënten had 
nog een stoornis op meetmoment 4). Op hetzelfde meetmoment lag het aantal 
patiënten met een stoornis op de taaltests duidelijk lager (25-50%), al konden niet 
alle zes patiënten die op dat moment waren geïnterviewd ook worden getest. Bij de 
meeste patiënten werden op meetmoment 4 nog wel duidelijke stoornissen gevonden 
op één of meer AAT-beoordelingsschalen, met uitzondering van patiënt 3 die op alle 
schalen de maximale score behaalde (zie tabel A3 in Appendix 5). Al met al lijken 
sommige spontane-taalmaten net iets gevoeliger te zijn voor de overblijvende 
taalstoornissen dan de beoordelingsschalen en de taaltests.  
Ten vijfde was het allerminst eenvoudig om het herstel op de spontane taal per 
patiënt op significantie te testen: voor de AAT-beoordelingsschalen was dit 
überhaupt niet mogelijk, maar ook niet voor de taalmaat spreektempo. Voor een 
praktisch gebruik van spontane-taalmaten in de toekomst is het dan ook wenselijk 
dat voor een aantal taalmaten eerst betrouwbare normen worden vastgesteld, met 
name ook voor het herstel. Dit geldt zoals gezegd ook voor de beoordelingsschalen. 
Tot slot kan worden vastgesteld dat de spontane-taalmaten in dit onderzoek wel 
degelijk een bijdrage hebben geleverd aan een toenemend inzicht in het verloop van 
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de taalstoornissen tijdens en na de acute fase. Zo was bijvoorbeeld de constatering 
dat het aantal neologismen ook in de chronische fase nog significant kan afnemen 
niet mogelijk geweest zonder een gedetailleerde analyse van de spontane taal. Ook 
het belang van de periode kort na de acute fase werd duidelijker omdat dit zowel op 
basis van de taaltests als op basis van de spontane-taalmaten werd geconcludeerd. 
 

6.4 Overige aspecten van de onderzoeksopzet 
 
Afgezien van het gebruik van spontane-taalmaten, zijn er nog enkele andere 
aspecten van de onderzoeksopzet die hier aan de orde moeten komen.  
Zoals aan het eind van hoofdstuk 3 al werd aangekondigd had dit onderzoek een 
verkennend karakter. Dit had vooral te maken met het feit dat er noch 
gestandaardiseerd testmateriaal voor de acute fase voor handen was, noch 
betrouwbare normen voor spontane-taalmaten. Daarnaast bleek het in de praktijk 
moeilijk om grote groepen testbare patiënten met afasie in de acute fase te 
onderzoeken. Het verkennende karakter kwam bijvoorbeeld tot uiting in de keuzes 
die werden gemaakt toen bleek dat niet bij alle patiënten op ieder meetmoment een 
onderzoek had kunnen plaatsvinden. Dit zou in principe opgelost kunnen worden 
door strenger te selecteren (op patiënten die wel op elk van de vier meetmomenten 
konden worden gezien), maar gezien de al genoemde moeite die het kostte om in een 
jaar bij één ziekenhuis voldoende testbare patiënten bij elkaar te krijgen, was dat in 
dit geval geen optie en is er gekozen voor analyses aan de hand van de beschikbare 
data. Ook bij grootschaliger onderzoek zou een strengere selectie overigens 
inhouden dat veel gegevens verloren zouden gaan en dat de onderzochte groep 
patiënten minder representatief wordt voor de groep CVA-patiënten met afasie. 
Was de onderzochte groep patiënten in dit onderzoek representatief te noemen voor 
alle CVA-patiënten met afasie? In beperkte mate was dat inderdaad het geval, maar 
zoals gezegd zou het in principe mogelijk zijn dat bepaalde patiënten zo snel 
herstellen, dat ze al hersteld zijn vóór het eerste meetmoment. Om hierover 
uitsluitsel te krijgen, zouden patiënten op de eerste dag post onset al aan een 
taalonderzoek moeten worden onderworpen, wat uit medisch en menselijk oogpunt 
hooguit bij een klein percentage van de CVA-patiënten haalbaar is. Aan de andere 
kant van het spectrum bevinden zich de patiënten die om verschillende redenen niet 
snel genoeg testbaar waren. In deze groep zullen relatief veel ernstig afatische 
patiënten zitten. Voor het zicht op wat er tijdens de acute fase in de taal van 
afasiepatiënten gebeurt heeft dit echter nauwelijks gevolgen, want naar alle 
waarschijnlijkheid gebeurt er bij deze patiënten in de acute fase niets of nauwelijks 
iets. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de groep die in de acute fase 
geen herstel vertoont, uiteindelijk iets groter zal zijn dan men op grond van de 
testbare patiënten zou denken.  
In de volgende paragraaf zal aan de hand van enkele aanbevelingen besproken 
worden op welke manier de ervaringen met het huidige onderzoek kunnen worden 
aangewend om toekomstig taalonderzoek in de acute fase te vergemakkelijken. 
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6.5 Suggesties voor toekomstig onderzoek 
 
Toen dit onderzoek nog een onderzoeksvoorstel was, bevatte het verschillende 
elementen die, naar later bleek, niet voldoende rekening hielden met de realiteit van 
de acute fase. Zo werd er uitgegaan van zo’n 100 afatische patiënten die konden 
worden onderzocht binnen 1 à 2 jaar en was de veronderstelling dat de taalmaten en 
het testmateriaal dat in de chronische fase werd gebruikt, ook zouden volstaan in de 
acute fase. De beperkte testbaarheid van de patiënten en de moeite die het zou 
kunnen kosten om patiënten over een langere periode te blijven volgen, leken 
overkomelijke problemen. In de loop van dit onderzoek moesten de ideeën over de 
acute fase en de verwachtingen over het aantal analyseerbare patiënten duidelijk 
worden bijgesteld. Een grote groep patiënten uitgebreid en longitudinaal 
onderzoeken vanaf het begin van de acute fase is geen eenvoudige opgave en zal 
normaliter de permanente inspanningen van een volledig onderzoeksteam vergen. 
En zelfs daarmee zal men zich mogelijk genoodzaakt zien om concessies te doen 
wat betreft het aantal te onderzoeken patiënten, de hoeveelheid en de aard van de 
verzamelde gegevens en de momenten waarop de patiënten onderzocht worden. 
Toch heeft het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel uiteindelijk ook positieve 
resultaten gehad. Ondanks de reeds besproken beperkingen en de aanpassingen die 
daar het gevolg van waren, konden er een aantal duidelijke antwoorden 
geformuleerd worden op de gestelde onderzoeksvragen en werden enkele 
hypotheses uit de literatuur bevestigd of juist ter discussie gesteld. Bovendien blijkt 
uit de gevalsbeschrijvingen dat spontane-taalonderzoek in de acute fase 
gedetailleerde informatie kan opleveren over de ontwikkelingen in het herstel van 
afasiepatiënten. Het is dan ook zeker niet uitgesloten dat spontane-taalonderzoek een 
rol gaat spelen in toekomstig afasieonderzoek in de acute fase. Mogelijk zouden de 
volgende aanbevelingen voor zulk onderzoek (zie ook hoofdstuk 2) hieraan bij 
kunnen dragen: 
 

1. Er dient uitgebreid normonderzoek te worden gedaan naar een aantal 
spontane-taalmaten, bij voorkeur op woordbasis en voor oplopende 
aantallen woorden (50, 100, 150, 200, 250, 300), zowel bij gezonde 
proefpersonen als bij chronische en acute afatische patiënten met 
stoornissen van verschillende aard en ernst, en met vermelding van de 
behaalde betrouwbaarheid en de precieze scoring van de taalmaten. Het 
doel van dit normonderzoek zou moeten zijn om het gebruik van een aantal 
spontane-taalmaten in de klinische praktijk te vergemakkelijken. 

2. Taalonderzoek in de acute fase zou bij CVA-patiënten niet langer dan een 
half uur in beslag moeten nemen. 

3. Taalonderzoek dat na de acute fase nog doorloopt, zal in de chronische fase 
minimaal de onderzochte elementen uit de acute fase moeten herhalen. 

4. Het zou aanbeveling verdienen om elke (mogelijk afatische) CVA-patiënt 
in de acute fase door een klinisch linguïst te laten onderzoeken en minimaal 
een standaard spontane-taalinterview op te nemen en taalbegrip en 
benoemen te testen, indien mogelijk. 
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5. Onder andere vanwege de vaak snelle veranderingen in de acute fase, is een 
indeling op basis van de klassieke afasietypen in die fase weinig zinvol. 

6. Om een compleet beeld te krijgen van het herstel van afasiepatiënten vanaf 
de acute fase en om de onderzoeksgegevens adequaat te kunnen 
interpreteren, dient over elke onderzochte afasiepatiënt zoveel mogelijk 
informatie te worden verzameld wat betreft het CVA en de laesie, 
bijkomende medische problemen en de manier waarop het CVA en de 
gevolgen daarvan behandeld zijn. Samenwerking met een (behandelend) 
neuroloog en (idealiter) een neuropsycholoog, is hierbij onmisbaar. 

7. Bij groepsonderzoek naar taalstoornissen in de acute fase dient men er zich 
van bewust te zijn dat patiënten met ernstige taalstoornissen vaak door hun 
fysieke toestand niet onderzocht kunnen worden in de acute fase. 
Anderzijds zullen lichte taalstoornissen in een op de acute fase toegespitst 
taalonderzoek vaak onopgemerkt blijven. Dit heeft gevolgen voor de 
samenstelling van de groep en voor de generaliseerbaarheid. 

8. Bij prospectief onderzoek met acute afatische CVA-patiënten dient men 
rekening te houden met een hoog uitvalpercentage en met de vaak beperkte 
mogelijkheden om patiënten te testen. 

 
Gezien de tijd en energie die het heeft gekost om de data voor dit proefschrift te 
verzamelen, te transcriberen, te scoren, te analyseren en te interpreteren, zal er nog 
heel wat moeten gebeuren voordat spontane-taalanalyses tot de dagelijkse routine 
gaan behoren voor de klinische praktijk. Met name het genoemde normonderzoek 
zal hiervoor een belangrijke voorwaarde zijn. Daarnaast valt te betwijfelen of 
objectieve spontane-taalmaten in de acute fase gebruikt kunnen worden om snel 
medische of therapeutische beslissingen te nemen. De ontwikkeling van (voor 
herstel) genormeerde beoordelingsschalen en genormeerde taaltests voor de acute 
fase zal op dat punt eerder tot bruikbare resultaten leiden.  
Met de huidige stand van zaken is het overigens al wel mogelijk dat specifieke 
spontane-taaldata (zoals het aantal fonologische parafasieën per sample van 300 
woorden) een belangrijke bijdrage leveren aan gedetailleerde gevalsbeschrijvingen 
(zie bijvoorbeeld Visch-Brink, Niewold, Brouwer, Prins & Van Harskamp, 1999). 
Op de langere termijn zou een aantal spontane-taalmaten zelfs geschikt kunnen zijn 
om een completer beeld te krijgen van het herstel van afasiepatiënten in de acute 
fase en in de periode daarna, al is adequaat normonderzoek hiervoor absoluut 
onmisbaar. Afgezien van dit normonderzoek zal het taalonderzoek in de acute fase 
zich voorlopig kunnen richten op het verder uitwerken en uittesten van verkorte 
(bedside-)tests en voor herstel genormeerde spontane-taalschalen, zodat de 
verkregen inzichten over het spontane herstel in en na de acute fase verder kunnen 
worden uitgediept. 
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6.6 Tot slot 
 
Dit onderzoek heeft laten zien, dat het gebruik van spontane-taalanalyses en taaltests 
in de eerste weken na een CVA bruikbare informatie kan opleveren over het verloop 
van eventuele taalstoornissen, zowel bij individuele patiënten als bij 
groepsonderzoek.  
In de acute fase bleken alle onderzochte patiënten op vier of meer spontane-
taalmaten en één of meer taaltests een stoornis te hebben. In tegenstelling tot 
hetgeen vooraf verwacht werd op basis van de onderzoeksliteratuur, bleek het 
meeste herstel op de taalmaten en taaltests plaats te vinden in de periode tussen 2-3 
weken en 3-4 maanden post onset, en bleek in de eerste 3 weken niet alleen vaak 
herstel, maar ook vaak achteruitgang te worden gevonden op de spontane-taalmaten. 
Ook bleek er nog enig herstel in de chronische fase plaats te kunnen vinden.  
De meeste van de voorspelde correlaties tussen de spontane-taalmaten en de 
beoordelingsschalen bleken significant, al waren er ook combinaties waar de 
voorspelde correlatie uitbleef. Samenhang tussen de taaltests en de spontane-
taalmaten bleef beperkt tot parallellen in het herstelverloop, wat betreft de 
aanwezigheid van stoornissen kon er nauwelijks samenhang worden ontdekt. 
Op enkele punten is de gebruikte onderzoeksopzet zeker voor verbetering vatbaar. 
Zo is uitgebreid normeringsonderzoek met een aantal spontane-taalmaten essentieel 
voor een verdere systematische opbouw van kennis over het spontaan herstel van de 
spontane taal van afasiepatiënten. Ook een verdere ontwikkeling van testmateriaal 
dat geschikt is voor gebruik in de acute fase, zou onderzoek bij acute afatici naar een 
hoger plan kunnen tillen. In hoeverre de voorwaarden zullen worden geschapen voor 
verder spontane-taalonderzoek in de acute fase, zal de tijd moeten leren. 



 



 

 

Appendix 1: Rolverdeling onderzoekers bij 

dataverzameling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur A1 Aanwezigheid van de onderzoekers bij de opnamen (in aantal keren). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur A2 Gespreksleiding van de verschillende onderzoekers in aantal keren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur A3 Testafname door onderzoekers in aantal keren. 
 
A = Auteur van dit proefschrift 
O = Onderzoeker/Klinisch Linguïst 
T = Testassistent/Logopedist 
N = Neuroloog 

A    27 
4    T O   6 

N 2 

A    26 
3    T     1 4      O    3 

N 2 

A    29 

2    T    O   1 
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Tabel A1 Rolverdeling onderzoekers per meetmoment. 

Onder-

zoeker 

Functie Patiënt (meetmoment) Aantal 

gespreksleider 
+ testleider 

1(1); 1(3); 2(1); 2(2); 2(3); 3(1); 3(3); 4(1); 4(2); 
5(1a); 5(1b); 5(2b); 6(2); 6(3); 6(4); 7(1); 7(2); 7(3); 
7(4); 8(2); 9(1); 9(2); 9(3); 10(1); 11(2); 11(3) 

26 

observator 
+ testleider 

1(4); 2(4); 3(4) 3 

gespreksleider 5(2a) 1 

A 
 

observator 1(2); 3(2); 10(2) 3 

O 
 

gespreksleider 
+ testleider 

5(3) 1 

 gespreksleider 1(2); 1(4); 3(2); 5(4); 11(1) 5 
 observator 3(1) 1 
T  gespreksleider 6(1); 8(1) 2 
 gespreksleider 

+ testleider 
10(2); 10(3) 2 

N gespreksleider 2(4); 3(4) 2 
A = Auteur van dit proefschrift; O = Onderzoeker/Klinisch linguïst; T = Testassistent/Logopedist; 
N = Neuroloog. Gespreksleider = afnemer van het spontane-taalinterview; Observator = aanwezige 
bij het spontane-taalinterview; Testleider = afnemer van de testitems. Elk onderzoeksmoment 
wordt aangegeven met het nummer van de patiënt, gevolgd door het nummer van de sessie: 5(4) is 
dus de vierde sessie van patiënt 5. 

 
A was in totaal 27 keer gespreksleider, 6 keer observator en 29 keer testleider; 
O was in totaal 6 keer gespreksleider, 1 keer observator en 1 keer testleider; 
T was in totaal 4 keer gespreksleider en 2 keer testleider; 
N was 2 keer gespreksleider; 
In totaal zijn er 39 interviews en 32 tests afgenomen. 
 
 
 
 
 
 



 

Appendix 2: Gebruikte testitems 
 
Items begripstest en benoemtest 
 
p. 170 Items begripstest 

Eerste deel (losse woorden) 
Tweede deel (combinaties van meerdere woorden) 

Items benoemtest (zie de tekeningen in Appendix 3) 
 

Formulier Tokentest (twee pagina’s) 
 
p. 171 Items Tokentest 
p. 172 Vervolg items Tokentest + scoring 
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Items begripstest 
 
Eerste deel  
 
01. Wijst u eens naar: uw neus 
02.   uw oor 
03.   uw wang 
04.   uw kin 
05.    uw voorhoofd 
06.    de deur 
07.   het raam 
08.   het bed/de tafel  
09.   de vloer 
10.   het plafond 
11.    het potlood 
12.   de lucifer 
13.   de gulden 
14.   de tandenborstel 
15.   de sleutel 
 

Tweede deel  
 
01. Wijs uw kin en uw voorhoofd aan 
02. En nu de deur en het raam  
03. En nu de schaar en de knijper  
04. En nu de schroef en de postzegel 
05. Wijs uw oor, uw wang en uw neus aan 
06. En nu de vloer, het bed (de tafel) en het plafond  
07. Wijs zowel de gulden, als het potlood aan 
08. Wijs niet de schroef, maar wel de tandenborstel aan 
09. Wijs de veiligheidsspeld aan, nadat u de sleutel heeft aangewezen 
10. Wijs beide wangen, maar slechts één oor aan 
11. Wijs niet uw kin, maar wel uw neus en uw voorhoofd aan 
12. Wijs voor u het plafond aanwijst, eerst het raam en de deur aan 

 

Items benoemtest 
 
01. Boom 
02. Bed 
03. Kam 
04. Tas 
05. Schaar 
06. Kraan 
07. Slak 
 
 

 
08. Tennisracket 
09. Uil 
10. Trompet 
11. Zaag 
12. Wortel 
13. Ketting 
14. Slee 
 
 

 
15. Krokodil 
16. Paraplu 
17. Envelop 
18. Horloge 
19. Kalender 
20. Sigaret 
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Formulier Tokentest 
 

Verkorte versie Tokentest (De Renzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(“U ziet voor u rechthoeken en cirkels in verschillende kleuren. Ik ga u nu vragen om er één aan te 

raken.”) 
 
Reeks 1: alle tokens 
� 1. Raak een cirkel aan. 
� 2. Raak een rechthoek aan 
� 3. Raak een gele aan. 
� 4. Raak een rode aan. 
� 5. Raak een zwarte aan. 
� 6. Raak een groene aan. 
� 7. Raak een witte aan. 
 
Reeks 2: grote tokens 
� 1. Raak de gele rechthoek aan. 
� 2. Raak de zwarte cirkel aan. 
� 3. Raak de groene cirkel aan. 
� 4. Raak de witte rechthoek aan. 
 
Reeks 3: alle tokens 
� 1. Raak de kleine witte cirkel aan. 
� 2. Raak de grote gele rechthoek aan. 
� 3. Raak de grote groene rechthoek aan. 
� 4. Raak de kleine zwarte cirkel aan. 
 

(“Nu ga ik u vragen steeds twee figuren aan te raken. U mag daarmee pas beginnen wanneer ik 

uitgesproken ben”) 
 

Reeks 4: grote tokens  
� 1. Raak de rode cirkel en de groene rechthoek aan. 
� 2. Raak de gele rechthoek en de zwarte rechthoek aan. 
� 3. Raak de witte rechthoek en de groene cirkel aan. 
� 4. Raak de witte cirkel en de rode cirkel aan. 
 
 
 
 

Naam patiënt:    Datum: 

Geboortedatum:   Score: 

Volgorde 
            Patiënt 
 
Kleine rechthoeken: groen geel wit zwart rood 

Kleine cirkels:  groen wit zwart rood geel 

Grote Rechthoeken: wit zwart rood geel groen 

Grote Cirkels:  rood geel groen wit zwart 
 
        Onderzoeker 
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Reeks 5: alle tokens 
� 1. Raak de grote witte cirkel en de kleine groene rechthoek aan. 
� 2. Raak de kleine zwarte cirkel en de grote gele rechthoek aan. 
� 3. Raak de grote groene rechthoek en de grote rode rechthoek aan. 
� 4. Raak de grote witte rechthoek en de kleine groene cirkel aan. 
 
(Nu ga ik u vragen steeds iets te doen met de cirkels en rechthoeken) 

 

Reeks 6: grote tokens (tokens terugleggen na uitvoeren opdracht) 
� 1. Leg de rode cirkel op de groene rechthoek. 
� 2. Raak met de rode rechthoek de zwarte cirkel aan. 
� 3. Raak de zwarte cirkel en de rode rechthoek aan. 
� 4. Raak de zwarte cirkel of de rode rechthoek aan. 
� 5. Haal de groene rechthoek bij de gele rechthoek weg. 
� 6. Als er een blauwe cirkel is, raak dan de rode rechthoek aan. 
� 7. Leg de groene rechthoek naast de rode cirkel. 
� 8. Raak de rechthoeken langzaam aan en de cirkels snel. 
� 9. Leg de rode cirkel tussen de gele rechthoek en de groene rechthoek 
� 10. Raak alle cirkels aan, behalve de groene. 
� 11. Raak de rode cirkel -nee- de witte rechthoek aan. 
� 12. Raak de gele cirkel aan in plaats van de witte rechthoek. 
� 13. Nadat u de gele cirkel heeft aangeraakt, moet u de zwarte cirkel aanraken. 
 
Scoring 

 
Reeks  Aantal items Aantal goede items Aantal foute items 

     
Reeks 1  7 ……. ……. 
Reeks 2  4 ……. ……. 
Reeks 3  4 ……. ……. 
Reeks 4  4 ……. ……. 
Reeks 5  4 ……. ……. 
Reeks 6  13 ……. ……. 
  --- ------- ------- 
Totaal  36 ……. ……. 
 
 
 

Volgorde 
            Patiënt 
 
Kleine rechthoeken: groen geel wit zwart rood 

Kleine cirkels:  groen wit zwart rood geel 

Grote Rechthoeken: wit zwart rood geel groen 

Grote Cirkels:  rood geel groen wit zwart 
 
        Onderzoeker 



 

 

Appendix 3: Afbeeldingen benoemtest 
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Appendix 4: Transcriptieconventies 
 
Aan de hand van een zestal voorbeelden uit de verzamelde spontane-taalsamples van 
patiënten in dit onderzoek, worden hieronder de gebruikte transcriptieconventies 
besproken. 
 

Voorbeeld 1 (patiënt 6, meetmoment 3): 

 
O: mm-mm…en met het begrijpen gaat dat eh…gaat dat wel goed? (of beter)? 
 
(ja)…ik gaat, ja, ik weet niet of jij dat weet…heet ze ook al weer? 
 
X1: wat?… 
 
se- 
 
X1: spraakles? 

 
1. Er werden alleen kleine letters gebruikt. 
2. Beurtwisselingen werden zichtbaar gemaakt door een regel wit. 
3. De uitingen van de onderzoeker/interviewer werden met ‘O:’ gemarkeerd, de 

uitingen van de patiënt bleven ongemarkeerd. 
4. Uitingen van eventuele andere aanwezigen bij het gesprek konden worden 

gemarkeerd met ‘O2’ of ‘O3’ (bij meerdere onderzoekers), of met ‘X1’, ‘X2’ 
(bij andere aanwezigen, bijvoorbeeld familieleden en verplegend personeel). 

5. Vocale niet-linguïstische fillers (eh, ehm) werden alleen getranscribeerd als ze 
niet verbonden waren met het vorige woord. Zo wordt “lope eh…”, 
getranscribeerd als: lopen eh…, maar “lopeh…” als: lopen… . Bij de telling van 
het aantal woorden werden ze niet meegerekend. 

6. Pauzes werden weergegeven door drie puntjes (...). 
7. Korte pauzes die minder dan één seconde duurden en voorkwamen op plaatsen 

waar een korte pauze onvermijdelijk was (bijvoorbeeld bij opsommingen of 
lange zinnen), werden aangegeven met een komma. 

 
 

Voorbeeld 2 (patiënt 8, meetmoment 2): 

 
O: en waar werkte u toen? 
 
toen werkte ik bij…[20 seconden pauze]…eh even kijken, hoe heette dat nou?… 
[4 seconden pauze]…hbs-b…[8 seconden pauze] 
 
O: en waar heeft u op eh school gezeten? 
 
hbs…b…[7 seconden pauze]…en dat was…[13 seconden pauze, zucht] 
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8. Bij lange pauzes (van 3 seconden of meer) werd de pauze en de lengte daarvan 

aangegeven tussen vierkante haken: [  ].  
 
 

Voorbeeld 3 (patiënt 2, meetmoment 3): 
 

O: wat gaat er nu makkelijker? 
 
[lacht] 
 
O: da’s een lastige vraag 
 
eh…makkelijk eh heel he- so-tijds [somtijds]  
 
O: mm-mm 
 
[onderbreking door binnenkomst collega] 

 
9. Ook steunen, zuchten, lachen, huilen en andere niet-linguïstische informatie 

werd weergegeven door een uitleg tussen vierkante haken, evenals opmerkingen 
van de transcribent over transcribeerproblemen en mogelijke interpretaties. 

 
 

Voorbeeld 4 (patiënt 3, meetmoment 1): 

 
O: en wat was u aan het doen op dat moment? 
 
ehm…ik w-w-was…enorm…eenoorm…een-…enig eh…enig-el-lei di-ingen aan 
het…doehoen… 

 
10. Perseveraties, snelle zelfverbeteringen en syllabisch uitspreken werd 

weergegeven met streepjes (bijvoorbeeld: pa-pa-paraplu; crematie-torium; 
com-mu-ni-ca-tie). 

11. Bij herhalingen van meerdere lettergrepen waarbij relatief lange pauzes tussen 
de herhalingen vielen, werden de herhalingen los geschreven (bijvoorbeeld: 
revaliteit...re-va...re-va...nee). 

 
 

Voorbeeld 5 (patiënt 4, meetmoment 1): 
 

O: kunt u wat vertellen over uw kinderen? 
 
hehe…ik had te kitten…da’k nie kis eren…ja, ik denk alleen…m’n maan [man] 
m’n maa- xxx xxx nee mijn…h-hak is toen alleen gebleven… 
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12. Onverstaanbare uitingen die niet meer tot herkenbare syllabes of fonemen 
konden worden herleid, werden met ‘xxx’ aangeduid (eventueel werd dit 
herhaald als het op basis van intonatie om meerdere woorden leek te gaan).  

 
 

Voorbeeld 6 (patiënt 5, meetmoment 1b): 
 

O: u heeft moeite (met het begrijpend) lezen?  
  
(ik begrijp het niet meer) ik be- ik ben het helemaal kwijt 

 
13. Overlappingen werden tussen haakjes weergegeven bij beide sprekers.  
 



 

Appendix 5: Overzichten scores 
 
Tabel A2 Scores op de spontane-taalmaten voor alle patiënten. 
Pa- 

tiënt 

num- 
mer 

Tijd post 

onset 

Sample 

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo- 

gismen 

Fonolo-

gische 

parafa-
sieën 

Fonolo- 

gische 

perseve- 
raties 

Seman- 

tische 

fouten 

Lexicale 

perseve-

raties 

Lege 

woor- 

den 

Minimale 

responsen 

1 1 week 1178 123 0 1 5 9 69 1 33 
 2 weken 671 137 1 3 0 6 59 4 39 
 4 maanden 824 136 0 1 1 6 56 7 32 

 1 jaar 529 153 0 0 0 1 37 9 33 
2 1 week * 1 -- 1 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 
 3 weken * 9 -- 1 (--) 0 (--) 0 (--) 0 (--) 1 (--) 0 (--) 2 (--) 
 3 maanden 180 73 5 (8) 12 (20) 2 (3) 1 (2) 30 (50) 1 (2) 66 (110) 
 1 jaar 230 78 1 (1) 17 (22) 4 (5) 0 (0) 38 (50) 2 (3) 84 (110) 
3 1 week 175 29 0 (0) 3 (5) 58 (99) 7 (12) 16 (27) 2 (3) 20 (34) 
 2 weken 422 96 0 0 8 5 49 1 12 

 3 maanden 1203 133 0 0 8 1 31 2 3 

 1 jaar 1285 172 0 0 9 0 64 6 15 

4 1 week 595 86 9 9 1 1 111 9 11 

 2 weken 188 118 10 (16) 20 (32) 0(0) 6 (10) 34 (54) 5 (8) 18 (29) 

5a 1 week 350 162 0 12 22 2 10 0 8 

 2 weken 406 151 1 9 11 5 20 2 9 

5b 1 week 463 131 15 47 12 2 20 2 1 

 2 weken 330 134 18 48 20 1 52 3 1 

 4 maanden 456 170 5 43 4 4 42 2 11 

 1 jaar 315 163 7 43 5 2 37 1 5 

6 1 week 162 45 6 (11) 8 (15) 3 (6 ) 1 (2) 10 (19) 1 (2) 49 (91) 
 2 weken a 104 92 2 (6) 2 (6) 5 (14) 1 (3) 11 (32) 0 (0) 14 (40) 
 4 maanden 161 109 0 (0) 4 (7) 1 (2) 0 (0) 3 (6) 5 (9) 28 (52) 
 1 jaar 76 95 0 (0) 2 (8) 3 (12) 1 (4) 3 (12) 3 (12) 10 (39) 
7 1 week * 40 36 2 (--) 0 (--) 0 (--) 4 (--) 0 (--) 0 (--) 1 (--) 
 2 weken 656 128 0 0 3 3 49 6 22 

 4 maanden 1282 176 0 1 2 1 17 3 11 

 1 jaar 60 103 0 (0) 3 (15) 0 (0) 10 (50) 19 (95) 0 (0) 3 (15) 

8 1 week 155 42 0 (0) 4 (8) 0 (0) 1 (2) 4 (8) 0 (0) 22 (43) 
 2 weken 177 36 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 8 (14) 2 (3) 12 (20) 

9 1 week 201 66 0 (0) 6 (9) 1 (1) 0 (0) 37 (55) 0 (0) 111 (166) 
 2 weken 322 90 1 4 0 1 89 6 83 
 4 maanden 1246 194 0 1 0 0 34 3 28 
10 1 week 186 120 1 (2) 3 (5) 1 (2) 1 (2) 69 (111) 13 (21) 11 (17) 

 2 weken 349 127 1 5 0 4 119 10 21 

 3 maanden 370 135 1 4 0 2 55 12 24 

11 2 weken 68 97 0 (0) 1 (4) 0 (0) 2 (9) 0 (0) 0 (0) 25 (110) 
 3 weken 231 103 0 (0) 9 (12) 0 (0) 0 (0) 6 (8) 0 (0) 42 (55) 
 2 maanden 227 123 0 (0) 5 (7) 2 (3) 0 (0) 4 (5) 2 (3) 40 (53) 
Voor samples met een omvang tussen 50 en 299 woorden zijn de gevonden waarden geëxtrapoleerd naar 
300 woorden (de scores tussen haakjes). Scores binnen de normen zijn vet gedrukt. 
* Deze samples bevatten minder dan het minimum aantal woorden (50). 
a Interview afgebroken wegens emotie patiënt, uiteindelijke sample kort na acute fase opgenomen. 
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Tabel A3 Scores op de AAT-schalen voor alle patiënten. 
Patiënt 

nummer 

Tijd post 

onset 
AAT I 
Communica- 
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie 

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische 
structuur 

AAT V 
Fonematische 
structuur 

AAT VI 
Syntactische 
structuur 

1 1 week 2 5 5 2 5 4 
 2 weken 3 5 5 3 4 4 
 4 maanden 5 5 5 4 5 5 

 1 jaar 5 5 5 4 5 4 
2 1 week * 0 0 0 0 0 0 
 3 weken * 1 1 0 0 0 0 
 3 maanden 3 2 5 5 4 2 
 1 jaar 3 2 5 5 4 2 
3 1 week 3 1 5 5 4 5 

 2 weken 4 5 5 5 5 5 

 3 maanden 5 5 5 5 5 5 

 1 jaar 5 5 5 5 5 5 

4 1 week 1 2 1 1 3 0 
 2 weken 2 2 3 2 3 0 
5a 1 week 3 3 5 5 4 5 

 2 weken 4 4 5 4 4 4 
5b 1 week 2 3 5 4 2 3 
 2 weken 2 2 5 4 2 3 
 4 maanden 3 2 4 5 2 3 
 1 jaar 3 3 5 5 3 3 
6 1 week 2 2 5 0 4 1 
 2 wekena 1 2 5 4 4 1 
 4 maanden 3 3 5 4 4 2 
 1 jaar 1 3 5 4 4 2 
7 1 week * 1 3 5 0 2 0 
 2 weken 3 4 4 4 5 4 
 4 maanden 5 4 5 5 5 4 
 1 jaar 1 3 5 2 5 2 
8 1 week 2 3 5 3 4 2 
 2 weken 3 3 5 4 5 4 
9 1 week 1 5 2 3 0 1 
 2 weken 1 5 3 3 0 1 
 4 maanden 3 5 5 4 4 3 
10 1 week 0 2 2 2 4 0 
 2 weken 1 2 2 2 4 0 
 3 maanden 2 3 3 3 4 3 
11 2 weken 4 3 5 5 4 5 

 3 weken 3 3 5 5 4 2 
 2 maanden 4 4 5 5 4 5 

* Deze samples bevatten minder dan het minimum aantal woorden (50). 
a Interview afgebroken wegens emotie patiënt, uiteindelijke sample kort na acute fase opgenomen. 
Scores binnen de normen zijn vet weergegeven. 
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Tabel A4 Scores op begripstests en benoemtest voor alle patiënten. 
Gemaakte fouten op de Benoemtest  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Patiënt- 
nummer 
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G
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n
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n
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1 1 23 21 13 11 5 2 1 1    

 3 27 33 17 17  2    1  

 4 27 35 20 20        

2 1 16 -- 6 6       14 
 2 24 7 4 4  1     15 
 3 27 21 14 13  2 3 1   1 
 4 27 29 17 17  2     1 
3 1 18 14 14 13  4   1  2 
 2 26 17 18 18       2 
 3 26 33 20 19   1     
 4 27 32 20 20        
4 1 15 10 4 2 1 4 3 5  4 1 
 2 1 0 0   2 1 5   12 
5a 1 27 30 19 19  1      
5b 1 22 20 12 5   12 2  1  
 2 22 20 8 7   9 4    
 3 25 26 15 14   6     
6 2 22 12 7 6  3  2 1 3 5 
 3 22 18 11 7  3 2 1 5 1 1 
7 1 8 -- 0  8  1 8  3  
 2 15 26 4 2 5 2 1  2 2 6 
 3 22 19 9 7  5    3 5 
 4 1 -- 0  19   1    
8 2 26 10 12 12 3 2  2   1 
9 1 4 3 0        20 
 2 11 5 0   1   1 17 1 
 3 27 17 12 4  1 10  4 1  
10 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 
 2 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 
 3 0 0 2 2  5 3 7  3  
11 2 26 35 19 19   1     
 3 a 27 36 20 20        
Scores binnen de normen zijn vetgedrukt, de normen zijn tussen haakjes weergegeven achter de 
namen van de tests. 
a Het laatste meetmoment bij patiënt 11 viel op 2 maanden post onset. 
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Samenvatting 
 
Dit proefschrift doet verslag van een onderzoek naar het spontane herstel van afasie 
bij CVA-patiënten in en na de acute fase, aan de hand van spontane-taalanalyse 
(zowel objectieve spontane-taalmaten als subjectieve beoordelingsschalen voor de 
spontane taal) en tests voor taalbegrip en benoemen. 
 
In hoofdstuk 1 werd uiteengezet dat er een behoefte bestaat aan meer kennis over het 
spontane herstel in de taal van afasiepatiënten in de acute fase (gedefinieerd als de 
eerste drie weken na een CVA, een periode waarin de patiënt meestal nog in het 
ziekenhuis verblijft). Opvallend was dat er nog maar weinig onderzoek op dit gebied 
was verricht. Uit de onderzoeksliteratuur en uit persoonlijke ervaring van de auteur 
kwam naar voren dat de reden hiervoor enerzijds moet worden gezocht in de aard 
van de acute fase: voor patiënten en taalonderzoekers is dit een korte en vrij 
chaotische periode, waarin het verzamelen van voldoende onderzoeksgegevens vaak 
niet of nauwelijks mogelijk is. Anderzijds blijken de beschikbare 
onderzoeksmaterialen nog niet voldoende te zijn afgestemd op de acute fase; zelfs 
gestandaardiseerde verkorte tests zijn voor een aanzienlijk deel van de patiënten nog 
een te zware belasting, waardoor zij niet getest kunnen worden. Het verzamelen en 
analyseren van meerdere spontane taalsamples in de acute fase en in de periode 
daarna zou meer inzicht kunnen bieden in wat er in de acute fase gebeurt met de taal 
van afasiepatiënten. Ter aanvulling en vergelijking kunnen daarbij ook enkele 
eenvoudige taaltests worden afgenomen. Als uitgangspunt voor dit onderzoek 
werden drie (tweeledige) onderzoeksvragen geformuleerd, waarin met name 
gekeken werd naar het contrast tussen de acute en de chronische fase, naar de 
verschillende herstelperioden en naar de samenhang tussen de resultaten op de 
verschillende meetinstrumenten: 
 
1a. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is een duidelijke stoornis te 

zien in de acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte 
patiënten? 

1b. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is er spontaan herstel te zien 
binnen de acute fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de 
chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 

2a. Op welke van de gebruikte taaltests is een duidelijke stoornis te zien in de 
acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 

2b. In hoeverre is er sprake van spontaan herstel bij de onderzochte patiënten 
op de gebruikte taaltests voor taalbegrip en woordvinding, binnen de acute 
fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de chronische fase? 

3a. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten samen met de 
resultaten op subjectieve beoordelingsschalen voor de spontane taal? 

3b. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten en de 
testonderdelen met elkaar samen? 
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In hoofdstuk 2 werd de literatuur over spontaan herstel van afasie in de acute fase 
besproken. Hierbij werd geconstateerd dat de onderzoeken sterk van elkaar 
verschilden in methodologisch opzicht, waardoor het vergelijken van de uitkomsten 
van de verschillende onderzoeken lastig en op sommige punten zelfs onmogelijk 
was. 
Naast enkele schattingen van onder meer de frequentie en het herstel van afasie in de 
CVA-populatie, kwam wel uit de literatuur naar voren dat het herstelverloop van 
afasie voor het belangrijkste deel plaats zou vinden in de acute fase en dat de kansen 
op herstel na de acute fase sterk afnamen, zeker als het herstel niet al in de eerste 
maand post onset was begonnen. Herstel in een latere fase werd niet uitgesloten, 
maar zou vaak niet volledig zijn, al verschilden de onderzoekers op dit punt sterk 
van mening. Mogelijk was er ook sprake van twee aparte herstelpatronen: een vroeg 
en snel herstel tegenover een geleidelijk en langzaam herstel. Deze herstelpatronen 
zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillen tussen patiënten wat betreft 
het herstelverloop, maar ook voor verschillende fasen binnen het herstelverloop van 
de individuele patiënt. Aan deze twee herstelpatronen of herstelfasen zouden 
verschillende neurologische mechanismen (afname van diaschise respectievelijk een 
overname van taalfuncties door andere gebieden in de hersenen) ten grondslag 
kunnen liggen. 
Aan het slot van hoofdstuk 2 werden op basis van de bestudeerde 
onderzoeksliteratuur vijf conclusies geformuleerd die van belang waren voor de 
opzet van het onderzoek dat in dit proefschrift besproken wordt. Uiteindelijk zijn 
deze conclusies ook verwerkt in de aanbevelingen die in hoofdstuk 6 werden 
gedaan. 
 
In hoofdstuk 3 werd besproken hoe de spontane taal van afatici en de veranderingen 
in de spontane taal tot op heden werden geanalyseerd en wat de voor- en nadelen 
van de gebruikte methoden zijn. Het doel hiervan was om te bepalen in hoeverre de 
bestaande methoden geschikt zouden zijn voor het analyseren van spontaan herstel 
van de spontane taal bij acute afasiepatiënten. Ook kwam hierbij aan de orde 
waarom spontane-taalanalyses nog zo zelden worden uitgevoerd, terwijl vooruitgang 
in de spontane taal de meest relevante indicator van herstel is. Allereerst werden de 
subjectieve beoordelingsschalen besproken. Van de bestaande methoden werden de 
spontane-taalschalen van de Akense Afasie Test (AAT) gekozen voor gebruik in de 
acute fase, al zijn ook deze schalen niet optimaal geschikt voor het analyseren van 
spontaan herstel. Vervolgens werd gekeken naar de objectieve spontane-taalanalyses 
en werd een voorselectie gemaakt van spontane-taalmaten waarvoor minimaal 
gemiddelden en standaarddeviaties beschikbaar waren voor een afatische groep en 
een controlegroep (beide Nederlandstalig). Aan het eind van dit hoofdstuk werd 
besproken welke problemen en beperkingen het gebruik van spontane-taalmaten 
meestal in de weg staan. Ten eerste ontbreken voor de meeste taalmaten 
betrouwbare normen; ten tweede kan er tussen de verschillende taalsamples veel 
variatie voorkomen; ten derde is het verzamelen van taalsamples van voldoende 
omvang in de acute fase vaak problematisch en ten slotte moet er voor het uitwerken 
en analyseren van spontane-taalsamples meer tijd worden uitgetrokken dan voor 
bijvoorbeeld het scoren van de meeste taaltests. Ondanks deze nadelen, die 
systematisch gebruik van spontane-taalmaten voorlopig bemoeilijken, is een aantal 
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spontane-taalmaten in dit proefschrift gebruikt voor een verkenning van de vroege 
veranderingen in de spontane taal. Om toekomstige studies op dit gebied te 
faciliteren zou echter een uitgebreid normeringsonderzoek moeten plaatsvinden, 
waarbij ook betrouwbaarheidsgegevens over deze spontane-taalmaten kunnen 
worden verzameld. 
 
In hoofdstuk 4 werden de onderzoeksvragen geoperationaliseerd. In samenwerking 
met een team onderzoekers van de afdeling Neuropsychologie van het Erasmus MC 
(Universitair Medisch Centrum Rotterdam) konden er gedurende één jaar CVA-
patiënten in de acute fase worden onderzocht op taalstoornissen. Uiteindelijk 
kwamen 11 patiënten in aanmerking voor analyse in dit onderzoek: deze patiënten 
hadden afasie na een CVA in de acute fase, konden twee keer in de eerste drie 
weken worden onderzocht (meetmoment 1 en 2), hadden gezien hun 
voorgeschiedenis niet eerder een duidelijke CVA gehad, hadden geen duidelijke 
dementie voorafgaand aan het CVA en spraken Nederlands als eerste taal. Zo 
mogelijk werden deze 11 afasiepatiënten ook twee maal in de chronische fase 
onderzocht, op 3-4 maanden en 1 jaar post onset (meetmoment 3 en 4). Op de vier 
meetmomenten werden voor zover mogelijk twee soorten data verzameld: een 
spontane-taalopname van een gesprek tussen onderzoeker en patiënt over vier vaste 
onderwerpen, en testresultaten op drie tests (een concrete begripstest, de abstractere 
Tokentest en een benoemtest). De spontane taal werd getranscribeerd en vervolgens 
gescoord en geanalyseerd op de zes beoordelingsschalen van de AAT en aan de 
hand van acht spontane-taalmaten. Bij de analyse van de spontane-taalmaten werd 
gebruik gemaakt van Nederlandse normen die waren opgesteld met behulp van de 
onderzoeksliteratuur (op basis van gemiddelden en standaarddeviaties). Het herstel 
werd voor zover mogelijk op significantie getoetst aan de hand van chi-kwadraat 
toetsen (bij de spontane-taalmaten) en McNemar’s tests (bij de taaltests). Ook werd 
gekeken naar de samenhang tussen de resultaten op de spontane-taalmaten en op de 
beoordelingsschalen (met behulp van Pearson’s product-moment 
correlatiecoëfficiënt) en naar de samenhang tussen de resultaten op de spontane-
taalmaten en op de taaltests (door ze te vergelijken op de aanwezigheid van 
stoornissen en op het verloop van het herstel). 
 
In hoofdstuk 5 werden de antwoorden op de onderzoeksvragen gegeven, ten eerste 
aan de hand van de gegevens van de individuele onderzochte patiënten (in aparte 
gevalsbeschrijvingen) en ten tweede voor de groep als geheel.  
 
1a. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is een duidelijke stoornis te zien 
in de acute fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 

 
In de acute fase was bij de meeste patiënten een duidelijke stoornis te zien op 
vier van de acht gebruikte spontane-taalmaten, te weten: fonologische 

parafasieën, fonologische perseveraties, semantische fouten en lexicale 

perseveraties. Een kleiner aantal patiënten liet ook stoornissen zien op minimale 

responsen, neologismen en spreektempo, maar op lege woorden was al tijdens de 
acute fase geen sprake meer van een stoornis. Opvallend was het toenemende 
aantal patiënten met een stoornis op neologismen in deze fase.  
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In de chronische fase bleef een meerderheid van de patiënten een stoornis 
houden op fonologische parafasieën, fonologische perseveraties en lexicale 

perseveraties. Een duidelijke daling in het aantal patiënten met een stoornis was 
te zien op de taalmaten neologismen en semantische fouten. Opvallend was de 
afwezigheid van stoornissen op spreektempo in de chronische fase.  
De vraag bij welke patiënten er sprake was van stoornissen op de spontane-
taalmaten kon alleen algemeen beantwoord worden, aangezien er bij alle 
patiënten sprake was van één of meer stoornissen op elk van de gebruikte 
meetmomenten. Bij vijf patiënten daalde het aantal stoornissen duidelijk, met 
name tussen meetmoment 1 en 2 en tussen meetmoment 2 en 3. 
Ook op de Communicatief gedrag-schaal van de AAT was er bij alle patiënten 
sprake van een stoornis, althans op de twee meetmomenten in de acute fase. Bij 
éénderde van de onderzochte chronische patiënten was de stoornis op deze 
schaal in de chronische fase verdwenen. 

 
1b. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is er spontaan herstel te zien 
binnen de acute fase, tussen de acute en de chronische fase en binnen de chronische 
fase, en bij welke onderzochte patiënten? 
 

Binnen de acute fase was spontaan herstel te zien op de taalmaten minimale 

responsen en fonologische perseveraties (vaker herstel dan achteruitgang), en in 
mindere mate op fonologische parafasieën, semantische fouten (net zo vaak 
herstel als achteruitgang) en lexicale perseveraties (vaker achteruitgang dan 
herstel). Op neologismen en lege woorden was geen enkel significant herstel te 
zien in de acute fase. Vier patiënten lieten in de acute fase op meer taalmaten 
herstel zien dan achteruitgang. 
Tussen de acute en chronische fase was spontaan herstel te zien op lexicale 

perseveraties, neologismen, fonologische perseveraties en minimale responsen 
(vaker herstel dan achteruitgang). Bij zes patiënten was in de periode tussen de 
acute en de chronische fase op meer taalmaten herstel te zien dan achteruitgang. 
In de chronische fase was uitsluitend nog spontaan herstel te zien op 
neologismen (vaker herstel dan achteruitgang) en lexicale perseveraties (vaker 
achteruitgang dan herstel). Bij twee patiënten was in de chronische fase op meer 
taalmaten herstel te zien dan achteruitgang. 
Op de Communicatief gedrag-schaal van de AAT ging 67% (tussen meetmoment 
1 en 2) tot 100% (tussen meetmoment 2 en 3) van de patiënten vooruit, maar 
werd tussen meetmoment 3 en 4 geen herstel meer gesignaleerd (33% van de 
onderzochte patiënten ging in de chronische fase zelfs achteruit op deze schaal). 
In elk geval was er op Communicatief gedrag bij alle onderzochte patiënten 
minimaal sprake van een vooruitgang in één van de drie meetperiodes (te weten 
tussen meetmoment 2 en 3). 

 
In de aanloop tot de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag werden tevens 
enkele aanvullende conclusies geformuleerd die nadere informatie bieden over het 
belang van de verschillende meetperiodes:  
 



Samenvatting 

 
193

� De grootste dalingen in het aantal stoornissen vonden plaats in de acute fase en 
tussen de acute en de chronische fase. De grootste stijging in het aantal 
stoornissen vond plaats in de chronische fase. Deze gegevens versterken de 
indruk dat de acute fase en de periode vlak na de acute fase het belangrijkst zijn 
voor spontaan herstel. 

� In de periode tussen de acute fase en de chronische fase (meetmoment 2 en 3) 
was de meeste vooruitgang zichtbaar op de spontane-taalmaten. In de acute fase 
was er eveneens veel vooruitgang op deze taalmaten, maar werd bijna net zo 
vaak een achteruitgang gevonden. Hierdoor was de acute fase wel de periode 
waarin de meeste significante variatie werd gevonden op de spontane-taalmaten. 

� In de acute fase bleek een daling op minimale responsen vaak samen te hangen 
met een stijging op lexicale perseveraties. Mogelijk is dit het gevolg van een 
aanpassingsstrategie. 

� In de chronische fase gingen er op vijf van de zeven taalmaten meer patiënten 
achteruit dan er herstelden. Alleen op de taalmaat neologismen was uitsluitend 
herstel te zien, en wel bij de patiënten die nog de meeste stoornissen op de 
taalmaten hadden in deze periode. 

� Op een drietal taalmaten (fonologische parafasieën, semantische fouten en lege 

woorden) was de enige significante verandering die over de hele meetperiode 
werd gevonden een significante achteruitgang. Op de andere spontane-taalmaten 
was er over de hele meetperiode vaker sprake van een significant herstel dan van 
een significante achteruitgang. 

 
2a. Op welke van de gebruikte taaltests is een duidelijke stoornis te zien in de acute 
fase en in de chronische fase, en bij welke onderzochte patiënten? 
 

Op elk van de drie tests was in de acute fase bij bijna alle patiënten een 
duidelijke stoornis zichtbaar.  
Ook in de chronische fase vertoonden veel patiënten aanvankelijk nog een 
stoornis op elk van de drie tests, maar bij de meeste patiënten die in de 
chronische fase konden worden getest (vijf van de negen) was er sprake van 
herstel op één of meer van de tests.  
Vijf van de elf patiënten behaalden uiteindelijk (in de chronische fase) een score 
binnen de normen op minstens één van de drie tests, drie daarvan zelfs op alle 
tests. Bij één patiënt viel de score op de Tokentest overigens al in de acute fase 
ruim binnen de norm, en was er op meetmoment 3 zelfs op geen van de drie tests 
sprake meer van een stoornis. 

 
2b. In hoeverre is er sprake van spontaan herstel bij de onderzochte patiënten op de 
gebruikte taaltests voor taalbegrip en woordvinding, binnen de acute fase, tussen de 
acute en de chronische fase en binnen de chronische fase? 
 

Binnen de acute fase en tussen de acute en de chronische fase trad op de 
gebruikte taaltests (significant) spontaan herstel op.  
Het meeste herstel op de concrete begripstest vond plaats in de acute fase. 
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Op de Tokentest en de benoemtest vond het meeste herstel daarentegen iets later 
plaats, namelijk tussen meetmoment 2 en 3 (tussen de acute en de chronische 
fase).  
In de chronische fase werd alleen een significant herstel gevonden op de 
Tokentest bij één patiënt die al een significant herstel tussen meetmoment 2 en 3 
had doorgemaakt. 
Het merendeel van de patiënten (60%) laat over de gehele meetperiode een 
significant herstel zien op ten minste één van de drie tests. 

 
3a. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten samen met de 
resultaten op subjectieve beoordelingsschalen voor de spontane taal? 
 

De meeste van de voorspelde correlaties tussen de spontane-taalmaten en de 
beoordelingsschalen bleken inderdaad significant, te weten de correlaties tussen: 

• Articulatie en prosodie enerzijds en spreektempo, neologismen, 

fonologische parafasieën en fonologische perseveraties anderzijds. 
• Fonematische structuur enerzijds en neologismen en fonologische 

parafasieën anderzijds. 
• Semantische structuur enerzijds en lexicale perseveraties en lege woorden 

anderzijds. 
• Geautomatiseerde taal enerzijds en lexicale perseveraties en lege woorden 

anderzijds. 
• Syntactische structuur en lexicale perseveraties. 
• Communicatief gedrag enerzijds en spreektempo en lexicale perseveraties 

anderzijds. 
Op enkele punten bleef de verwachte samenhang echter uit, met name wat betreft 
de correlaties tussen: 

• Semantische structuur en semantische fouten. 
• Syntactische structuur en spreektempo. 
• Communicatief gedrag enerzijds en neologismen, fonologische parafasieën, 

fonologische perseveraties en semantische fouten anderzijds. 
• Spreektempo enerzijds en de schalen voor Semantische, Fonologische en 

Syntactische structuur en Geautomatiseerde Taal anderzijds. 
Voor elk van deze punten werd een mogelijke verklaring gezocht voor het 
uitblijven van de verwachte samenhang. 

 
3b. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten en de testonderdelen 
met elkaar samen? 
 

De samenhang tussen de resultaten op de spontane-taalmaten enerzijds en de 
taaltests anderzijds was beperkt: wat betreft het herstel waren er duidelijke 
parallellen te zien (het zwaartepunt van het herstel lag in beide gevallen tussen 
meetmoment 2 en 3), maar wat betreft de aanwezigheid van een stoornis liepen 
de resultaten sterk uiteen. 
Op taalbegrip (met name op een begripstest met eenvoudige, concrete items) 
leken de onderzochte patiënten iets vroeger te beginnen met het herstel en 
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uiteindelijk ook iets beter te herstellen dan bij de spontane taalproductie en op de 
benoemtaak. 

 
In hoofdstuk 6 werd besproken welke conclusies er konden worden getrokken uit de 
gevonden antwoorden op de onderzoeksvragen en welke consequenties hieraan 
kunnen worden verbonden voor toekomstig onderzoek bij afasiepatiënten in de acute 
fase. 
In tegenstelling tot de verwachtingen uit de onderzoeksliteratuur, bleek het meeste 
herstel op de taalmaten en taaltests plaats te vinden in de periode tussen 2-3 weken 
en 3-4 maanden post onset en niet alleen in de acute fase. In de eerste 3 weken (de 
acute fase) werd niet alleen vaak herstel, maar ook vaak achteruitgang gevonden op 
de spontane-taalmaten.  
Ook bleek er nog enig herstel in de chronische fase plaats te kunnen vinden, wat 
mogelijk duidt op het bestaan van verschillende herstelpatronen (een vroeg en snel 
herstel tegenover een later, geleidelijk herstel), een mogelijkheid die ook in de 
onderzoeksliteratuur werd gesuggereerd. Aangezien dit lichte herstel op sommige 
objectieve spontane-taalmaten niet leidde tot veranderingen op de Communicatief 

Gedrag-schaal, moet van dit latere geleidelijke herstel echter niet te veel worden 
verwacht. 
Een andere verwachting uit de onderzoeksliteratuur die leek te worden bevestigd, 
was dat taalbegrip beter zou herstellen dan taalproductie. In tegenstelling tot wat in 
eerdere onderzoeksliteratuur werd gevonden, namelijk dat het herstel van taalbegrip 
alleen in de eerste 3 à 4 maanden plaats zou vinden, bleek dit herstel zelfs tot 1 jaar 
post onset door te kunnen gaan. Ook als naar de hele groep werd gekeken, leken de 
onderzochte patiënten op taalbegrip iets vroeger te beginnen met het herstel en 
uiteindelijk ook iets beter te herstellen dan bij de spontane taalproductie en op de 
benoemtaak. 
 
Een aantal aspecten van het verzamelen en analyseren van spontane-taalopnamen 
werd nader bekeken, om te inventariseren in hoeverre het gebruik van spontane-
taalanalyses had bijgedragen aan een toenemend inzicht in het verloop van 
taalstoornissen tijdens en na de acute fase. 
Uit deze evaluatie kwam onder andere naar voren dat het beter is om in de acute fase 
spontane taal en (eenvoudige) taaltests elkaar waar mogelijk te laten aanvullen, dan 
om uitsluitend spontane taal of uitsluitend taaltests te gebruiken. Voor een praktisch 
gebruik van spontane-taalmaten in de toekomst is het wenselijk dat voor een aantal 
taalmaten eerst betrouwbare normen worden vastgesteld, met name ook voor het 
herstel. Hetzelfde geldt voor de beoordelingsschalen. 
Verder leken sommige spontane-taalmaten net iets gevoeliger te zijn voor de in de 
chronische fase overblijvende taalstoornissen dan de beoordelingsschalen en de 
taaltests. Daarentegen bleek de taalmaat lege woorden in zijn huidige vorm niet erg 
zinvol voor gebruik in andere onderzoeken, omdat deze maat zelfs geen stoornis 
vertoonde als er in een taalsample klinisch duidelijk sprake was van ‘empty speech’.  
Tot slot kon worden vastgesteld dat de spontane-taalmaten in dit onderzoek een 
bijdrage hebben geleverd aan een toenemend inzicht in het verloop van de 
taalstoornissen tijdens en na de acute fase. Zo was bijvoorbeeld de constatering dat 
het aantal neologismen ook in de chronische fase nog significant kan afnemen niet 
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mogelijk geweest zonder een gedetailleerde analyse van de spontane taal. Ook het 
belang van de periode kort na de acute fase werd duidelijker omdat dit zowel op 
basis van de taaltests als op basis van de spontane-taalmaten kon worden afgeleid. 
De verwachting dat met behulp van spontane-taalinterviews in een korte tijd relatief 
veel informatie over de taal van acute afasiepatiënten zou kunnen worden 
verzameld, is ook daadwerkelijk uitgekomen. 
 
Op enkele punten is de gebruikte onderzoeksopzet zeker voor verbetering vatbaar. 
Mogelijk zouden de volgende aanbevelingen hieraan bij kunnen dragen: 
 

1. Er dient uitgebreid normonderzoek te worden gedaan naar een aantal 
spontane-taalmaten, bij voorkeur op woordbasis en voor oplopende 
aantallen woorden (50, 100, 150, 200, 250, 300), zowel bij gezonde 
proefpersonen als bij chronische en acute afatische patiënten met 
stoornissen van verschillende aard en ernst, en met vermelding van de 
behaalde betrouwbaarheid en de precieze scoring van de taalmaten. Het 
doel van dit normonderzoek zou moeten zijn om het gebruik van een aantal 
spontane-taalmaten in de klinische praktijk te vergemakkelijken. 

2. Taalonderzoek in de acute fase zou bij CVA-patiënten niet langer dan een 
half uur in beslag moeten nemen. 

3. Taalonderzoek dat na de acute fase nog doorloopt, zal in de chronische fase 
minimaal de onderzochte elementen uit de acute fase moeten herhalen. 

4. Het verdient aanbeveling om elke (mogelijk afatische) CVA-patiënt in de 
acute fase door een klinisch linguïst te laten onderzoeken en minimaal een 
standaard spontane-taalinterview op te nemen en taalbegrip en benoemen te 
testen, indien mogelijk. 

5. Onder andere vanwege de vaak snelle veranderingen in de acute fase, is een 
indeling op basis van de klassieke afasietypen in die fase weinig zinvol. 

6. Om een compleet beeld te krijgen van het herstel van afasiepatiënten vanaf 
de acute fase en om de onderzoeksgegevens adequaat te kunnen 
interpreteren, dient over elke onderzochte afasiepatiënt zoveel mogelijk 
informatie te worden verzameld wat betreft het CVA en de laesie, 
bijkomende medische problemen en de manier waarop het CVA en de 
gevolgen daarvan behandeld zijn. Samenwerking met een (behandelend) 
neuroloog en (idealiter) een neuropsycholoog, is hierbij onmisbaar. 

7. Bij groepsonderzoek naar taalstoornissen in de acute fase dient men er zich 
van bewust te zijn dat patiënten met ernstige taalstoornissen vaak door hun 
fysieke toestand niet onderzocht kunnen worden in de acute fase. 
Anderzijds zullen lichte taalstoornissen in een op de acute fase toegespitst 
taalonderzoek vaak onopgemerkt blijven. Dit heeft gevolgen voor de 
samenstelling van de groep en voor de generaliseerbaarheid van de 
onderzoeksresultaten. 

8. Bij prospectief onderzoek met acute afatische CVA-patiënten dient men 
rekening te houden met een hoog uitvalpercentage en met de vaak beperkte 
mogelijkheden om patiënten te testen. 
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Dit onderzoek heeft laten zien, dat het gebruik van spontane-taalanalyses en taaltests 
in de eerste weken na een CVA bruikbare informatie kan opleveren over het verloop 
van eventuele taalstoornissen, zowel bij individuele patiënten als bij 
groepsonderzoek. In hoeverre uiteindelijk de voorwaarden zullen worden geschapen 
voor verder spontane-taalonderzoek in de acute fase, zal de tijd moeten leren. 
 



 



 

Summary 
 
Spontaneous recovery of aphasia in and beyond the acute phase 
 
This thesis presents research into the spontaneous recovery of aphasia in CVA 
patients in and beyond the acute phase, with spontaneous language analysis (both 
objective spontaneous language measures and subjective rating scales for 
spontaneous language) and tests for language comprehension and naming. 
 
In chapter 1 the need for more knowledge about spontaneous recovery in the 
language of aphasic patients in the acute phase (defined as the first 3 weeks after a 
CVA, a period in which the patient is usually still in hospital) was indicated. 
Surprisingly few studies had looked at this. The research literature and the author’s 
personal experience show on the one hand that this could be due to the nature of the 
acute phase: the acute phase is a short and relatively chaotic phase, both for patients 
and for language researchers, in which collecting enough research data has often 
proven to be difficult or impossible. On the other hand, there is evidence that the 
available research materials are not specific enough for the acute phase: even 
abbreviated standardised tests are too great a burden for a considerable proportion of 
patients, who, as a result, cannot be tested. The collection and analysis of multiple 
spontaneous language samples in and shortly after the acute phase could offer more 
insight into the developments in the language of aphasic patients in the acute phase. 
The results could be supplemented with and compared to data from some basic 
language tests. Three research questions, each in two parts, were formulated for this 
study. The focus in these questions was on the contrast between the acute and the 
chronic phase, on the different recovery periods and on the correlations between the 
results of the different measuring instruments: 
 
1a. On which of the spontaneous language measures can a clear disorder be 

determined in the acute phase and in the chronic phase, and for which of the 
patients in the study? 

1b. On which of the spontaneous language measures can spontaneous recovery 
be shown to have taken place in the acute phase, between the acute and the 
chronic phase and in the chronic phase, and for which of the patients in the 
study? 

2a. On which of the language tests can a clear disorder be determined in the 
acute phase and in the chronic phase, and for which of the patients in the 
study? 

2b. To what extent can spontaneous recovery be shown to have taken place on 
tests for language comprehension and naming in the acute phase, between 
the acute and the chronic phase and in the chronic phase, and for which of 
the patients in the study? 
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3a. To what extent do the results of the spontaneous language measures 
correlate with the results on subjective rating scales for spontaneous 
language? 

3b. To what extent do the results of the spontaneous language measures 
correlate with the test results? 

 
Chapter 2 presented an overview of the literature on spontaneous recovery of 
aphasia in the acute phase. Methodologically studies on this subject were shown to 
vary greatly, making a comparison of the results difficult and, for some aspects, 
even impossible. 
On the basis of this literature a review of estimated frequencies of the occurrence 
and the recovery of aphasia in the CVA population was given. The literature showed 
that the largest amount of recovery from aphasia occurred in the acute phase. 
Furthermore, the chances of recovery diminished strongly after this acute phase, 
especially when no recovery occurred in the first month post onset. Recovery in a 
later phase was not ruled out, but such a recovery would often be incomplete, 
although different researchers hold different views on this subject. Late recovery 
could be an indication of the existence of two separate recovery patterns: an early 
and fast recovery versus a slower, more gradual recovery. These recovery patterns 
could account for differences in recovery between patients, but also for the different 
stages in recovery of an individual patient. Different neurological mechanisms could 
underlie these two recovery patterns or recovery stages: on the one hand diaschisis 
might regress, on the other hand different areas of the brain might take over 
language functions. 
At the end of chapter 2, five conclusions were formulated, based on the reviewed 
research literature. These conclusions were taken into account in the design of the 
research reported in this thesis and were incorporated in the recommendations of 
chapter 6.  
 
Chapter 3 dealt with the methodology used in the analysis of the spontaneous 
language of aphasics and the changes in their spontaneous language in studies to 
date. The advantages and disadvantages of the methods used were discussed. The 
aim of this discussion was to determine the suitability of the existing methods for the 
analysis of spontaneous recovery of the spontaneous language in acute aphasic 
patients. The question of why spontaneous language analyses are hardly ever carried 
out, even though progress in the spontaneous language is the most relevant indicator 
of recovery, was also addressed.  
First of all, subjective rating scales were discussed. From among the existing 
methods, the spontaneous language scales of the Dutch version of the Aachener 
Aphasie Test (AAT) were selected to use in the acute phase, although even these 
scales are not completely suitable for the analysis of spontaneous recovery. 
Objective spontaneous language analyses were then considered and a preselection of 
spontaneous language measures was made. At least means and standard deviations 
from an aphasic group and a control group (both Dutch-speaking) had to be 
available. Finally, the problems and restrictions that generally limit the use of 
spontaneous language measures were discussed. First of all, most of these language 
measures lack reliable norms; secondly, there can be considerable variation between 
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the different language samples; thirdly, the collection of language samples of 
sufficient size is often problematic in the acute phase; finally, the elaboration and 
analysis of spontaneous language samples is clearly more time-consuming than for 
instance scoring (most of the) language tests. Despite these disadvantages, which 
complicate the systematic use of spontaneous language measures at the present time, 
a number of spontaneous language measures were used in this thesis to explore the 
early changes in spontaneous language. Extensive research into the standardization 
of those measures should nevertheless be conducted in the near future to facilitate 
future studies in this domain. Such research should ideally include an analysis of the 
reliability of the various spontaneous language measures. 
 
In chapter 4, the research questions were operationalized. In cooperation with a team 
of researchers from the Neuropsychology department of the Erasmus Medical 
Centre (in Rotterdam), it was possible to screen CVA patients in the acute phase for 
language disorders over a period of one year. Eventually, it was possible to include 
11 patients in this research: these patients presented with aphasia in the acute phase 
after a CVA and could be assessed twice in the first three weeks (sessions 1 and 2). 
According to their medical history, they had not had an earlier CVA, neither had 
they shown previous signs of dementia. Their first language was Dutch. Where 
possible, these 11 patients were also assessed twice in the chronic phase, at 3 to 4 
months and at 1 year post onset (sessions 3 and 4). In each of these four sessions two 
types of data were collected (as far as this was possible): a spontaneous language 
recording of a conversation between the researcher and the patient about four 
standard subjects, and test results for three tests (a concrete language comprehension 
test, the more abstract Token Test and a naming test). The spontaneous language 
was transcribed and then analysed using the six AAT rating scales and eight 
spontaneous language measures. For the analysis of the spontaneous language 
measures, Dutch norms were used based on the means and standard deviations 
found in the research literature. The significance of the recovery was tested, if 
possible, using chi-square tests for the spontaneous language measures and 
McNemar’s tests for the language tests. Furthermore, the correlations between the 
results of the spontaneous language measures and the rating scales were calculated 
(Pearson’s product-moment coefficient of correlation). Finally, the results on the 
spontaneous language measures and on the language tests were compared on the 
basis of their indication of language disorders and recovery. 
 
In chapter 5 the answers to the research questions were given, firstly based on the 
data from the individual patients (in separate case studies) and secondly based on the 
pooled data from the group of patients.  
 
1a. On which of the spontaneous language measures can a clear disorder be 
determined in the acute phase and in the chronic phase, and for which of the patients 
in the study? 
 

In the acute phase a clear disorder could be shown for most patients on four out 
of eight spontaneous language measures, namely: phonological paraphasias, 

phonological perseverations, semantic errors and lexical perseverations. A 
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smaller number of patients also showed disorders in minimal responses, 

neologisms and speaking rate, but no disorders were found in empty words from 
session 2 onwards. The increase in the number of patients with a disorder in 
neologisms in this phase was remarkable. 
In the chronic phase, a majority of patients continued to have problems with 
phonological paraphasias, phonological perseverations and lexical 

perseverations. There was a clear decrease in the number of patients with a 
disorder on the language measures neologisms and semantic errors. The absence 
of disorders in speaking rate in the chronic phase was surprising.  
The question “for which of the patients can disorders be shown to occur on the 
spontaneous language measures?” could only be answered in a general sense, 
since every patient showed one or more disorders in each session. In five patients 
the number of disorders clearly decreased, particularly between sessions 1 and 2 
and between sessions 2 and 3. 
On the AAT scale for Communicative ability, all patients showed a disorder, at 
least during the two sessions in the acute phase. In one third of the patients 
examined in the chronic phase, the disorder on this rating scale had disappeared. 

 
1b. On which of the spontaneous language measures can spontaneous recovery be 
shown to have taken place in the acute phase, between the acute and the chronic 
phase and in the chronic phase, and for which of the patients in the study? 
 

In the acute phase, spontaneous recovery was found on the spontaneous language 
measures minimal responses and phonological perseverations (more often an 
improvement than a deterioration), and to a lesser extent on phonological 

paraphasias, semantic errors (an equal amount of improvement and 
deterioration) and lexical perseverations (more often a deterioration than an 
improvement). On neologisms and empty words no significant recovery was 
found in the acute phase. In this phase, four patients showed improvement more 
often than deterioration on the spontaneous language measures.  
Between the acute and the chronic phase, a spontaneous recovery was found on 
lexical perseverations, neologisms, phonological perseverations and minimal 

responses (more often an improvement than a deterioration). In this interval, six 
patients showed improvement more often than deterioration on the spontaneous 
language measures. 
In the chronic phase, spontaneous recovery was only found on neologisms (more 
often an improvement than a deterioration) and lexical perseverations (more 
often a deterioration than an improvement). In this phase, two patients showed 
improvement more often than deterioration on the spontaneous language 
measures.  
On the AAT scale for Communicative ability, a majority of the patients (67% 
between sessions 1 and 2 and 100% between sessions 2 and 3) made progress, 
but between sessions 3 and 4 there was no evidence of recovery; 33% of the 
patients even showed a deterioration on this rating scale in the chronic phase. 
Every patient showed some recovery on the scale for Communicative ability in at 
least one of the three intervals, specifically in the interval between sessions 2 and 
3. 
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While answering the first research question, some additional conclusions could be 
formulated, that indicate the importance of the different time intervals: 
 
� The most important decreases in the number of disorders were found in the acute 

phase and between the acute and the chronic phase. The most important increase 
in the number of disorders was found in the chronic phase. These data confirm 
the idea that the acute phase and the period just after the acute phase are the most 
important periods for spontaneous recovery.  

� Most of the recovery on the spontaneous language measures was found in the 
interval between the acute and the chronic phase (sessions 2 and 3). In the acute 
phase there was also considerable progress on these measures, but at the same 
time there was an almost equal amount of deterioration. Because of this, the 
acute phase was the period in which most of the significant variation was found 
on the spontaneous language measures. 

� In the acute phase a decrease in the number of minimal responses often seemed 
to coincide with an increase in the number of lexical perseverations. This could 
be the result of an adaptation strategy. 

� In the chronic phase, more patients deteriorated than improved on five out of 
seven language measures. The only measure that showed only improvement in 
this interval was neologisms, strangely enough in patients who showed the 
largest number of disorders on the language measures in this period. 

� On three spontaneous language measures (phonological perseverations, semantic 

errors and empty words), the only significant change that was found in any of the 
periods was a significant deterioration. On the other spontaneous language 
measures, a significant recovery was found more often than a significant 
deterioration considered over the complete period of measurement.  

 
2a. On which of the language tests can a clear disorder be determined in the acute 
phase and in the chronic phase, and for which of the patients in the study? 
 

On each of the three tests administered, a clear disorder was found during the 
acute phase in nearly every patient.  
Initially, a large number of patients showed a disorder on each of the three tests 
in the chronic phase as well, but in most patients who could be tested in the 
chronic phase (five out of nine), an improvement was found on one or more of 
the tests.  
In the chronic phase, five out of eleven patients eventually scored within the 
norms on at least one of the three tests, and three of those patients even scored 
within the norms on all of the tests. One patient already scored well within the 
norms on the Token Test in the acute phase, and showed no disorders on any of 
the tests from session 3 onwards. 

 
2b. To what extent can spontaneous recovery be shown to have taken place on tests 
for language comprehension and naming in the acute phase, between the acute and 
the chronic phase and in the chronic phase, and for which of the examined patients? 
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In the acute phase and between the acute and the chronic phase, some significant 
spontaneous recovery was found on the language tests administered. Most of the 
recovery on the concrete language comprehension test occurred in the acute 
phase.  
On the Token Test and the naming test however, most of the recovery occurred 
somewhat later, to be precise between sessions 2 and 3 (between the acute and 
the chronic phase).  
In the chronic phase, the only significant recovery was found on the Token Test 
in one patient who had already experienced an earlier significant recovery 
between sessions 2 and 3. 
The majority of patients (60%) showed a significant recovery across all intervals 
on at least one of the three tests. 

 
3a. To what extent do the results of the spontaneous language measures correlate 
with the results on subjective rating scales for spontaneous language? 
 

The majority of expected correlations between the spontaneous language 
measures and the rating scales proved to be significant, namely the correlations 
between: 

• Articulation and prosody on the one hand and speaking rate, neologisms, 

phonological paraphasias and phonological perseverations on the other 
hand. 

• Phonology on the one hand and neologisms and phonological paraphasias 

on the other hand. 
• Semantics on the one hand and lexical perseverations and empty words on 

the other hand. 
• Speech automatisms on the one hand and lexical perseverations and empty 

words on the other hand. 
• Syntax and lexical perseverations. 
• Communicative ability on the one hand and speaking rate and lexical 

perseverations on the other hand. 
In some cases, the expected relationship was not found, specifically the 
correlations between: 

• Semantics and semantic errors. 
• Syntax and speaking rate. 
• Communicative ability on the one hand and neologisms, phonological 

paraphasias, phonological perseverations and semantic errors on the other 
hand. 

• Speaking rate on the one hand and the rating scales for Semantics, 

Phonology, Syntax and Speech automatisms on the other hand. 
For each of these correlations, a possible explanation was suggested to account 
for the unexpected outcome. 
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3b. To what extent do the results of the spontaneous language measures correlate 
with the test results? 
 

The correlations between the results on the spontaneous language measures on 
the one hand and the language tests on the other hand were limited: Clear 
parallels were found with respect to the timing of recovery: the most important 
recovery occurred between sessions 2 and 3 in both cases. The results differed 
greatly as far as the indication of disorders was concerned. 
On language comprehension (especially on the comprehension test with simple, 
concrete items), the patients seemed to start to recover earlier and, eventually, to 
recover slightly better than in their spontaneous language production and on the 
naming task. 

 
Chapter 6 discussed the conclusions to be drawn from the answers to the research 
questions and the consequences they should have for future research with aphasic 
patients in the acute phase. 
Contrary to expectations based on research literature, most of the recovery on the 
spontaneous language measures and the language tests occurred in the interval 
between 2-3 weeks and 3-4 months post onset and not only in the acute phase. 
During the first 3 weeks (the acute phase) the spontaneous language measures 
showed not only considerable improvement, but also considerable deterioration.  
Apparently, some improvement can still occur in the chronic phase. This seems to 
indicate the existence of different recovery patterns (an early and fast recovery 
versus a later, more gradual recovery), a possibility that was also suggested in 
research literature. Since the slight recovery on some of the spontaneous language 
measures did not lead to changes on the Communicative ability scale, one should not 
expect too much of this later, more gradual recovery. 
A further expectation based on the research literature that seemed to be confirmed 
here, was that language comprehension would recover better than language 
production. Contrary to earlier claims in which the recovery of language 
comprehension was limited to the first 3 or 4 months, this recovery was found to 
continue even until 1 year post onset. Even as a group, the patients seemed to start 
somewhat earlier with the recovery of language comprehension and eventually 
improve slightly more on language comprehension than on spontaneous language 
production and on the naming task. 
 
A number of aspects of the collection and analysis of spontaneous language samples 
were considered in order to examine the ways in which the use of spontaneous 
language analyses had contributed to a growing insight into the course of language 
disorders in and beyond the acute phase.  
It appears better to use both spontaneous language and (simple) language tests in the 
acute phase, wherever possible complementing each other, than to use exclusively 
spontaneous language or language tests. For future practical use of spontaneous 
language measures, it is necessary to establish reliable norms for some of the 
measures, and in particular norms for recovery. This also applies to the rating scales. 
Some of the spontaneous language measures seem to be slightly more sensitive to 
the remaining language disorders in the chronic phase than the rating scales and the 
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language tests. However, the language measure empty words in its present form does 
not seem very useful for future research, since this measure did not indicate a 
disorder even if a language sample was clinically judged as “empty speech”. 
Finally, it was concluded that the spontaneous language measures in this study have 
contributed to a growing insight into the course of language disorders in and beyond 
the acute phase. For instance, the observation that the number of neologisms could 
still decrease significantly in the chronic phase would not have been possible 
without a detailed analysis of the spontaneous language. Moreover, the importance 
of the period shortly after the acute phase became clearer, as shown by the results 
from both the language tests and the spontaneous language measures. More 
generally, the expectation that spontaneous language interviews would provide a 
considerable amount of information in a short time about the language of acute 
aphasic patients proved to be correct.  
 
In some respects, the research design used here could certainly be improved. The 
following recommendations were made: 
 

1. Extensive normative research should be done for a number of spontaneous 
language measures, preferably based on fixed amounts of words (50, 100, 
150, 200, 250, 300), both on healthy subjects and on chronic and acute 
aphasic patients with language disorders of different symptomatology and 
different severity. The reliability and the exact scoring methods for the 
language measures should be reported. The aim of such normative research 
would be to facilitate the incorporation of spontaneous language measures 
into clinical practice. 

2. Language research with CVA patients in the acute phase should not take 
more than half an hour. 

3. Language research that continues after the acute phase should repeat in the 
chronic phase at the least those items administered in the acute phase. 

4. It is advisable to have every (possibly aphasic) CVA patient examined in 
the acute phase by a clinical linguist. At least a standard spontaneous 
language interview should be conducted and recorded and, if possible, tests 
for language comprehension and naming should be administered. 

5. A classification based on classical aphasia type is not very useful in the 
acute phase, because of, for example, the rapid changes that often occur in 
that phase. 

6. For each aphasic patient examined, as much information as possible should 
be collected about the CVA, the lesion, the resulting medical problems and 
the way in which the CVA and its effects are treated, in order to get a 
complete picture of the recovery of aphasic patients from the acute phase 
onwards and to facilitate an adequate interpretation of research data. In this 
respect, cooperation with a neurologist and (ideally) a neuropsychologist is 
essential. 

7. In group research on language disorders in the acute phase, one should 
realise that patients with severe language disorders often cannot be 
examined in the acute phase because of their physical condition. On the 
other hand, mild aphasic disorders can be overlooked in language research 
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that focuses on the acute phase. This has an effect on the composition of the 
research group and on the generalisability of research results. 

8. In prospective research with acute aphasic CVA patients, one should expect 
a high drop-out rate and often limited possibilities of testing. 

 
This research has shown that the use of spontaneous language measures and 
language tests in the first weeks after a CVA can produce valuable information 
about the course of possible language disorders, both in individual patients and in 
group research. Time will tell if the conditions for further spontaneous language 
research in the acute phase can be provided in the long term. 
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