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Hoofdstuk 4. Onderzoeksopzet 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditie patiënt 25 

Overleden 10 
Te slechte gezondheid 8 

Op IC 7 
Absentie patiënt 20 

Ontslag vóór taalonderzoek 17 
Onvindbaar op de afdeling 3 

Inclusiecriteria 14 

In eerste twee weken niet testbaar 6 
Te laat doorgekregen 1 

Anderstalig 7 
Administratief 23 

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

Totaal 82 patiënten 

 
Tabel 4.1b Onderzochte patiënten. 

Uitkomst Aantal patiënten 

Afatisch 16 

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

Afatisch en duidelijk dement 1 
Niet afatisch 33 

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

Op basis van oordeel medisch personeel 7 
Geen afasie meer 3 

Geen medewerking 3 

Totaal 55 patiënten 

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

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

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

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

zie paragraaf 5.2.11). 
 

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

bevindingen 

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

 

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

  

3 43 m Infarct in voorste deel linker 
media gebied 

  

4 85 v Infarct linker media gebied 
(temporaal) 

Multipele lacunaire infarcten 
links en rechts in de basale 
ganglia 

Leuko-araïosis 

5a 56 m Infarct in ACM-gebied rechts 
temporaal 

  

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

Oud infarct rechts 
temporopariëtaal? 

 

6 75 v Lacunair infarct subinsulair 
links 

Oude lacunaire infarcten  

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

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

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

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

 

11 49 m Lacunair infarct in de basale 
ganglia links 

 Perifere en 
vooral centrale 
atrofie 

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

Meetmoment 

Nr 

1 

acute fase 

2 

acute fase 

3 

3-4 maanden 

4 

1 jaar 

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

(2 maanden) 
 

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

 

4.3 Dataverzameling 
 
Op de testmomenten werden voor zover mogelijk twee soorten data verzameld: een 
spontane-taalopname en testresultaten. De nadruk lag zoals gezegd op de spontane 
taal, die geanalyseerd werd aan de hand van spontane-taalmaten en beoordelings-
schalen voor spontane taal. De afgenomen taaltests dienden als aanvulling op de 
spontane-taaldata en waren bedoeld om enige informatie te krijgen over (het herstel 
van) het taalbegrip en over eventuele woordvindingsproblemen. Een spontane-
taalopname kan slechts globaal inzicht bieden in het taalbegrip, bijvoorbeeld als dit 
extreem slecht of juist perfect is. Of de patiënt in staat is de juiste woorden te 
vinden, kan slechts in beperkte mate geanalyseerd worden met spontane-taaldata, 
omdat een patiënt moeilijke woorden kan vermijden in zijn spontane taalproductie 
en omdat fouten die inhoudelijk dicht bij het doelwoord blijven, moeilijk te 
ontdekken zijn in de spontane taal.  
Indien patiënten beperkt belastbaar waren, werd tijdens het onderzoek van de 
patiënten voorrang gegeven aan de verzameling van spontane-taalsamples boven de 
verzameling van testgegevens. Hierdoor was het niet mogelijk om bij alle patiënten 
ook op twee onderzoeksmomenten testgegevens te verzamelen (zie ook tabel 4.3). 
 
4.3.1 Spontane taal 
 
De spontane taal werd verzameld in een spontane-taalinterview, een kort gesprek 
met de patiënt aan de hand van open vragen. Dit gesprek werd op cassettebandjes 
opgenomen, evenals de verbale respons die de patiënt op een deel van de testitems 
moest geven. Er is overwogen om video-opnamen van de gesprekken te maken, 
maar vanwege de slechte fysieke staat van veel CVA-patiënten in de acute fase is 
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hiervan afgezien. Een nadeel van het gebruik van cassettebandjes, met name bij de 
verzameling van spontane taal, is dat visuele informatie geheel ontbreekt. In 
sommige gevallen kan een gedeelte van deze informatie nog in het transcript worden 
verwerkt op basis van aantekeningen van de onderzoeker of met behulp van 
hoorbare aanwijzingen dat er tijdens de opname iets gebeurt (geluiden op de 
achtergrond, commentaren van de patiënt of van de onderzoeker), maar de meeste 
gezichtsuitdrukkingen, handgebaren en andere eventuele non-verbale strategieën om 
informatie over te brengen gaan bij de opname verloren. Voor zover er in de acute 
fase al sprake is van non-verbale strategieën bij het spontane spreken zullen deze dus 
slechts in zeer beperkte mate worden weergegeven in de transcripten. Bij de 
benoemtest (die werd afgenomen om de inhoudelijke correctheid te controleren) 
konden non-verbale reacties (zoals het aanwijzen van een plaatje, ja knikken en nee 
schudden) zo nodig op de testformulieren geregistreerd worden.  
 
Alle spontane-taalopnamen in de acute fase zijn verzameld in het Erasmus MC in 
Rotterdam. Aangezien de patiënten deel uitmaakten van de Rotterdam Stroke 
Databank, waren naderhand diverse gegevens over de patiënt beschikbaar, zoals 
leeftijd en neurologische voorgeschiedenis van de patiënt, vermoedelijke plaats van 
de laesie, bijkomende stoornissen en een neurologische beoordeling van de 
taalstoornissen. De meeste patiënten werden ook (meestal gelijktijdig) gezien in het 
kader van een vooronderzoek voor de Rotterdam Afasie Therapie Studie (RATS). In 
overleg met de onderzoekers van het RATS-team, werd besloten de aanvullende 
tests bij het spontane-taalinterview zo kort mogelijk te houden en zo veel mogelijk 
te laten aansluiten bij het genoemde vooronderzoek. 
De opnamen na de acute fase vonden plaats in de polikliniek Neuropsychologie van 
het Erasmus MC, meestal in combinatie met een neurologisch/neuropsychologisch 
onderzoek of een uitgebreider afasieonderzoek door het RATS-team. Als het voor de 
patiënt bezwaarlijk was om naar het ziekenhuis te komen, werd een huisbezoek 
voorgesteld. Een dergelijk huisbezoek is slechts enkele malen voorgekomen. 
De meeste gesprekken die voor dit onderzoek zijn opgenomen, werden door de 
auteur van dit proefschrift zelf gevoerd: bij 69% van alle gesprekken was hij 
gespreksleider, bij 85% van alle gesprekken was hij persoonlijk aanwezig (als 
gespreksleider dan wel observator van het gesprek). In de overige gevallen werden 
de gesprekken gevoerd door andere klinisch ervaren onderzoekers uit het RATS-
team. De afname van de tests werd in 91% van alle gevallen door de auteur zelf 
uitgevoerd en in de overige gevallen door onderzoekers uit het RATS-team. De 
precieze rolverdeling bij de gesprekken en de testafnames is weergegeven in 
Appendix 1 (figuur A1, A2 en A3 en tabel A1). 
 
Tijdens de opnamen werden er korte vraaggesprekken over vier vaste onderwerpen 
gevoerd. De onderzoeker stelde daarbij dezelfde vragen die ook gesteld worden bij 
de afname van een Akense Afasie Test (AAT; Graetz et al., 1992): de vragen gingen 
over de taalproblemen, de huidige of vroegere werkzaamheden, de hobby’s en de 
familiesituatie van de patiënt. Het streven was om de patiënt daarbij zoveel mogelijk 
aan het woord te laten: de onderzoeker vervulde in feite de rol van geïnteresseerde 
luisteraar. De uitingen van de onderzoeker bestonden dan ook voornamelijk uit 
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open35 vragen, signalen dat de patiënt begrepen werd (“mm-mm”, “ja”, “nee”) en 
aanmoedigingen om verder te gaan (“kunt u daar nog wat meer over vertellen?”). De 
patiënt werd niet gecorrigeerd, maar er werd soms wel om opheldering gevraagd 
indien dit noodzakelijk was voor de voortzetting van het gesprek. Het streven was 
om hierbij minimaal 300 woorden te verzamelen (zie ook paragraaf 4.4.2). 
Gemiddeld duurden de gesprekken ruim vijf minuten, het langste gesprek duurde 
ruim 11 minuten, het kortste ongeveer één minuut. 
 
4.3.2 Tests 
 
De tests die zijn uitgevoerd moesten aan een aantal eisen voldoen. Het doel van de 
tests was om informatie te krijgen over de mate waarin het taalbegrip van de patiënt 
was aangetast en over de mate waarin de patiënt in staat was de juiste woorden te 
vinden. De tests moesten enigszins in moeilijkheidsgraad oplopen, zodat afatische 
patiënten van verschillende ernst ook verschillende scores konden behalen. Gezonde 
proefpersonen zouden geen moeite moeten hebben om een perfecte score te halen, 
zodat de tests in ieder geval het onderscheid aangeven tussen patiënten met een 
duidelijke taalstoornis en gezonde proefpersonen.  
De situatie waarin de tests zouden worden afgenomen, beperkte echter op een aantal 
manieren de mogelijkheden. Ten eerste mocht het testen niet te lang duren, 
aangezien het de bedoeling was dat er ook tests in het kader van het RATS-
onderzoek (zie paragraaf 4.3.1) werden uitgevoerd en patiënten in de acute fase 
meestal fysiek niet in staat zijn om langer dan een uur tests te ondergaan. Ten 
tweede moest het testmateriaal zo min mogelijk overlappen met het materiaal van 
het RATS-onderzoek, waarin semantische, fonologische en syntactische tests 
zouden worden gebruikt. Ten derde zou het testmateriaal geschikt moeten zijn voor 
gebruik op diverse locaties in het ziekenhuis, waaronder aan het bed van de patiënt. 
Testmateriaal moest dan ook makkelijk te transporteren zijn: licht, compact en met 
niet al te veel losse componenten. Op basis van deze eisen en beperkingen is 
besloten om de hieronder beschreven begripstest, een verkorte versie van de 
Tokentest en een benoemtest af te nemen36.  
 
In de begripstest moest de patiënt na een verbale opdracht van de onderzoeker 
telkens iets aanwijzen. Het eerste deel van deze aanwijstest bestond uit 15 items: vijf 
delen van het gezicht (neus, oor, kin, wang, voorhoofd), vijf plaatsen in de kamer 
(deur, raam, vloer, plafond, tafel of bed

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

                                                           
35 D.w.z. vragen waarop niet direct met ‘ja’ of ‘nee’ (of met een andere directe bevestiging of ontkenning) 
kan worden geantwoord. Open vragen kunnen bijvoorbeeld beginnen met een vraagwoord, zoals ‘wie?’, 
‘wat?’, ‘waar?’, ‘hoe?’ en ‘waarom?’. 
36 Van de meeste patiënten zijn ook semi-spontane taalsamples verzameld, maar gezien de beperkte 
mogelijkheden om deze samples te analyseren zullen deze samples hier buiten beschouwing blijven. 
37 ‘Bed’ werd alleen gebruikt als de patiënt in bed moest blijven liggen én er geen tafel aanwezig was in 
de voor de patiënt zichtbare omgeving. 



Onderzoeksopzet 

 
75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poldermodellen” […] 
 
Op basis van de categorieën ‘Semantische parafasie’ en ‘Irrelevante parafasie’ in 
Vermeulen & Bastiaanse (1984) werden normen voor deze taalmaat opgesteld. De 
gezonde bejaarden in de controlegroep scoorden op beide maten tussen 0 en 1 
parafasie, gemiddeld 0.19 respectievelijk 0.06 (SD 0.25 respectievelijk 0.40), in 
totaal dus gemiddeld 0.25 duidelijke semantische fouten (SD 0.47). Met de norm op 



Onderzoeksopzet 

 
85

1.65 SD boven het gemiddelde (1.02 semantische fouten), zou meer dan één 
duidelijke semantische fout bij een gezonde proefpersoon dus al opvallend veel zijn. 
 
 
4.4.3.5 Aantal lexicale perseveraties  

Lexicale perseveraties (in andere onderzoeken ook wel verbale perseveraties 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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




