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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).  
 
 
 
 



 
Tabel 1.1 Frequentie van voorkomen van de klassieke afasietypen in zeven onderzoeken. 
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Obler, Albert, Goodglass & Benson (1978) 398 -- 15 7 7 6 7 58 

Mazocchi & Vignolo (1979) 78 2d-3m 30 17 1 8 31 8 6 
De Renzi, Faglioni & Ferrari (1980) 224 -- 22 56 zeldzaam 11 11 

Kertesz & Sheppard (1981) 192 <45d 18 12 28 9 20 14 0 
Kertesz (1981): acuut 91 <42d 19 10 32 10 23 7 0 
                          chronisch 66 >12m 21 6 54 5 9 5 0 
Basso, Lecours, Moraschini & Vanier (1985) 216 15d-78m 17 33 5 6 35 2 3 
Graetz et al. (1992) 422 16,8m 27 15 16 -- 22 21 

Toelichting: de duur van de afasie is weergegeven in dagen (d) en/of maanden (m); de onderzoeken van Obler et al. 
(1978) en De Renzi et al. (1980) bevatten geen gegevens over de duur van de afasie en maken geen onderscheid 
tussen de categorieën Andere afasietypen en Niet classificeerbaar. 
De gegevens van Kertesz (1981) hebben betrekking op één patiëntengroep die twee maal werd geclassificeerd in het 
kader van een onderzoek naar het herstelverloop van afatische syndromen.  
In het onderzoek van Graetz et al. (1992) worden de frequentiegegevens van de zgn. niet-standaard afasiesyndromen 
(conductieafasie en de transcorticale afasieën) niet apart vermeld. 
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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. 
 




