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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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Brust et al. (1976) 2 dagen 
1-3 maanden 

850 177 21  
25* 

 
19* 

 
56* 

 
-- 

Wade et al. (1986) 7 dagen 
2-4 weken 
6 maanden 

545 133 24 
13* [20] 
  7* [12] 

 
17 
28 

 
26 
43 

 
53 
28 

 
4 
1 

Pedersen et al. (1995)  7 dagen 
bij ontslag  
6 maanden 

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). 
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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. 




