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Hoofdstuk 5. Gevalsbeschrijvingen en resultaten 
 

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

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

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

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

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

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

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

moment 

 
 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 

parafa-
sieën 

Fonolo- 

gische 

perseve- 
raties 

Seman-

tische 

fouten 

Lexicale 

perseve- 

raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

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

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

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

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

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

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

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

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

Begrips- 
test 

max 

27 

Token- 
test 

max 

36 

Benoem-
test 

max 

20 

Meteen 

goed 

Perse-

veratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

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

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

 
Taaltests 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Tijd 
post onset 

Sample- 
grootte 

Spreek- 
tempo 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 

parafa-

sieën 

Fonolo-
gische 

perseve-

raties 

Seman-
tische 

fouten 

Lexicale 
perseve- 

raties 

Lege 
woor-

den 

Minimale 
responsen 

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

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische 
structuur 

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

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

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

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

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

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

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

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

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

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

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

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

moment 
 

 

Tijd 

post onset 

Sample- 

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 
parafa-

sieën 

Fonolo- 

gische 
perseve- 

raties 

Seman-

tische 
fouten 

Lexicale 

perseve- 
raties 

Lege 

woor-
den 

Minimale 

responsen 

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

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

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

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

Tijd 
post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1 1 week 3 1 5 5 4 5 

2 2 weken 4 5 5 5 5 5 

3 3 maanden 5 5 5 5 5 5 

4 1 jaar 5 5 5 5 5 5 

 
Spontane taal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 

max 
27 

Token- 

test 

max 
36 

Benoem-

test 

max 
20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

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

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

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

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

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

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

Mevrouw D kon alleen op de twee meetmomenten in de acute fase worden 
onderzocht. Hierbij werden zowel de spontane-taalinterviews afgenomen als de 
taaltests. Van het heldere bewustzijn dat bij opname werd geconstateerd, was op 
beide onderzoeksmomenten overigens geen sprake meer. Mevrouw D leek niet 
alleen afatisch, maar ook verward te zijn. Er bestond een echolalie en zij gebruikte 
hoofdzakelijk stereotypen. Van enige informatieoverdracht was geen sprake en 
mevrouw D leek ook de vragen van de onderzoeker niet te begrijpen.  
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Tabel 5.4a Scores op de spontane-taalmaten (patiënt 4). 
Meet- 

moment 

 
 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 

parafa-
sieën 

Fonolo- 

gische 

perseve- 
raties 

Seman-

tische 

fouten 

Lexicale 

perseve- 

raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

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

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

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

moment 

Tijd 

post onset

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

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

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

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

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

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

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

 
Taaltests 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moment 
 

 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 
parafa-

sieën 

Fonolo- 

gische 
perseve- 

raties 

Seman-

tische 
fouten 

Lexicale 

perseve- 
raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

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

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

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

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

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

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

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

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1a 1 week 3 3 5 5 4 5 

2a 2 weken 4 4 5 4 4 4 

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

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

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

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

prosodie, Geautomatiseerde taal en Fonematische structuur). Op Geautomatiseerde 

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

Begrips- 
test 

max 

27 

Token- 
test 

max 

36 

Benoem-
test 

max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

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

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

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

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

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

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

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



Gevalsbeschrijvingen en resultaten 

 
114

Meetmomenten 

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

 

 

Tijd 
post onset 

Sample 
grootte 

Spreek- 
tempo 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 

parafa-

sieën 

Fonolo- 
gische 

perseve- 

raties 

Seman-
tische 

fouten 

Lexicale 
perseve- 

raties 

Lege 
woor- 

den 

Mini-
male 

respon-

sen 

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

Tijd 
post onset 

AAT I 
Communica- 
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie 

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische 
structuur 

AAT V 
Fonematische 
structuur 

AAT VI 
Syntactische 
structuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

 
Taaltests 

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

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

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

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

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

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

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

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

moment 

 
 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 

parafa-
sieën 

Fonolo- 

gische 

perseve- 
raties 

Seman-

tische 

fouten 

Lexicale 

perseve- 

raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

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

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

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

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

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische 
structuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 
moment 

Tijd 
post onset 

Begrips- 
test 

max 

27 

Token- 
test 

max 

36 

Benoem-
test 

max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Tijd 
post onset 

Sample-
grootte 

Spreek- 
tempo 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 

parafa-

sieën 

Fonolo- 
gische 

perseve- 

raties 

Seman-
tische 

fouten 

Lexicale 
perseve- 

raties 

Lege 
woor-

den 

Minimale 
responsen 

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

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

moment 

Tijd 

post onset

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

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

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

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

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

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

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

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

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

moment 
 

 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek- 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 
parafa-

sieën 

Fonolo- 

gische 
perseve- 

raties 

Seman-

tische 
fouten 

Lexicale 

perseve- 
raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

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

Tijd 
post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

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

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

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

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

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

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

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

prosodie bleef op alle meetmomenten maximaal. 
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Taaltests 

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

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

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

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

en Syntactische structuur. Alleen de significante achteruitgang op lexicale 

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

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

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

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

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

 

 

Tijd 
post onset 

Sample-
grootte 

Spreek- 
tempo 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 

parafa-

sieën 

Fonolo- 
gische 

perseve- 

raties 

Seman-
tische 

fouten 

Lexicale 
perseve- 

raties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

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

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

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

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

moment 

Tijd 

post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 
max 

27 

Token- 

test 
max 

36 

Benoem-

test 
max 

20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

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

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

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

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

perseveraties. Op vier van de beoordelingsschalen (Communicatief gedrag, 

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

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

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

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

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

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

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

moment 

 
 

Tijd 

post onset 

Sample-

grootte 

Spreek 

tempo 

Neolo-

gismen 

Fonolo-

gische 

parafa-
sieën 

Fonolo- 

gische 

perseve- 
raties 

Seman-

tische 

fouten 

Lexicale 

perseve- 

raties 

Lege 

woorden 

Minimale 

responsen 

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

Tijd 
post onset 

AAT I 
Communica-
tief gedrag 

AAT II 
Articulatie 
en prosodie

AAT III 
Geautoma- 
tiseerde taal 

AAT IV 
Semantische
structuur 

AAT V 
Fonematische
structuur 

AAT VI 
Syntactische
structuur 

1 2 weken 4 3 5 5 4 5 

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

 
Herstel in de spontane taal 

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

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

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

en prosodie-schaal. 
 
Taaltests 

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

Gemaakte fouten op de Benoemtest 

Meet- 

moment 

Tijd 

post onset 

Begrips- 

test 

max 
27 

Token- 

test 

max 
36 

Benoem-

test 

max 
20 

Meteen 

goed 

Perseve-

ratie 

Seman-

tische 

Para-

fasie 

Fonolo-

gische 

Para-

fasie 

Neolo-

gisme 

Begin-

klank 

Om-

schrij-

ving 

Geen 

ant-

woord 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsen, fonologische parafasieën en semantische fouten waren afnames te zien 
op het tweede meetmoment (met respectievelijk 25, 24, 17 en 7 procentpunten). 
Daarentegen waren er op meetmoment 2 duidelijk meer patiënten met een stoornis 
in het aantal neologismen dan op meetmoment 1 (van 40 naar 64%). In mindere 
mate gold dit overigens ook voor het aantal lexicale perseveraties (van 80 naar 
91%). 
 
Als we in de acute fase kijken naar het aantal stoornissen per patiënt, dan zien we op 
meetmoment 1 dat alle patiënten op minstens drie van de acht taalmaten gestoord 
zijn en dat zeven het hoogste aantal stoornissen bij één patiënt (6) is. Op 
meetmoment 2 lagen deze aantallen iets lager en varieerde het aantal stoornissen 
tussen twee en zes van de mogelijke acht. Het percentage gevonden stoornissen bij 
alle patiënten gezamenlijk daalde in de acute fase van 60 naar 50% (gemiddeld 4.8 
respectievelijk 4.0 stoornissen per patiënt). 
Individueel was er veel variatie mogelijk wat betreft de verandering in het aantal 
stoornissen tussen de meetmomenten in de acute fase. Patiënt 3 had drie stoornissen 
minder op meetmoment 2 dan op meetmoment 1 en patiënt 10 had twee stoornissen 
minder. Vier patiënten (5b, 6, 9 en 11) hadden op meetmoment 2 één stoornis 
minder dan op meetmoment 1. Bij twee patiënten (4 en 8) veranderde het aantal 
gestoorde taalmaten niet, maar de specifieke taalmaten waarop de stoornis werd 
gevonden wijzigden wel. Tot slot werden er bij twee patiënten (1 en 5a) meer 
stoornissen gevonden op meetmoment 2 dan op meetmoment 1. 
 
Het eerste wat opvalt in de chronische fase is het ontbreken van stoornissen in het 
spreektempo op het derde en vierde meetmoment. Dit betekent overigens niet dat het 
spreektempo van een aantal patiënten niet ruim onder het gemiddelde van de 
controlegroep lag (139 wpm), maar alleen dat de score op deze taalmaat hoger was 
dan 1.65 SD onder het gemiddelde. Verder moet bedacht worden dat in dit 
onderzoek patiënten met een zeer laag spreektempo relatief vaak afvielen omdat ze 
niet lang genoeg konden worden onderzocht in de acute fase of omdat ze door 
bijkomende stoornissen niet verder gevolgd konden worden. 
Ook op de taalmaat lege woorden komen geen stoornissen meer voor (vanaf 
meetmoment 2). 
Bij twee taalmaten, neologismen en semantische fouten, neemt het percentage 
patiënten met een stoornis nog duidelijk af na de acute fase, met name tussen 
meetmoment 2 en 3. Op twee andere taalmaten, fonologische parafasieën en 
fonologische perseveraties, wordt vanaf meetmoment 2 nog veel variatie gevonden: 
tussen 56 en 78% van de patiënten houdt in de chronische fase een stoornis, al is er 
bij fonologische parafasieën aanvankelijk wel een duidelijke daling zichtbaar. Het 
aantal patiënten dat vanaf meetmoment 2 nog een stoornis heeft op de taalmaat 
minimale responsen varieert eveneens, tussen 33 en 50%. Het hoogste percentage 
patiënten met een stoornis (meer dan 78%) is in de chronische fase nog te vinden op 



Gevalsbeschrijvingen en resultaten 

 
137

het aantal lexicale perseveraties: op meetmoment 4 hadden zelfs alle patiënten die 
nog konden worden onderzocht een stoornis op deze maat.  
 
Als we nu kijken naar het aantal stoornissen per patiënt in de chronische fase, dan 
blijkt dat dit op meetmoment 3 ligt tussen zes en één en op meetmoment 4 tussen 
vijf en twee. Over alle taalmaten bekeken daalt het percentage gevonden stoornissen 
in de onderzochte groep licht na de acute fase: van 50% op meetmoment 2 tot 40% 
respectievelijk 44% op meetmoment 3 en 4. Dit komt neer op gemiddeld 4.0, 3.2 en 
3.5 stoornissen per patiënt voor de groep patiënten die ook na de acute fase gezien 
konden worden. 
Vanaf meetmoment 2 daalde het aantal stoornissen bij zes van de negen onderzochte 
patiënten (1, 2, 3, 6, 7 en 9) en bleef het aantal stoornissen bij één patiënt (10) 
hetzelfde. Slechts twee patiënten (5 en 11) vertoonden in de chronische fase méér 
stoornissen, al moet gezegd worden dat bij patiënt 6 een sterke daling in het aantal 
stoornissen tussen meetmoment 2 en 3 gevolgd werd door een stijging van het aantal 
tussen meetmoment 3 en 4. 
De grootste dalingen in het aantal stoornissen vonden plaats in de acute fase (patiënt 
3 en 10) en tussen de acute en de chronische fase (patiënt 1, 6 en 9). De grootste 
stijging in het aantal stoornissen vond plaats in de chronische fase (patiënt 6). Deze 
gegevens versterken de indruk dat de acute fase en de periode vlak na de acute fase 
het belangrijkst zijn voor spontaan herstel. 
 
In tabel 5.13 is per patiënt en per meetmoment aangegeven of er sprake was van een 
stoornis op de Communicatief gedrag-schaal uit de AAT. Dit blijkt het geval te zijn 
voor alle patiënten op beide meetmomenten in de acute fase (waarbij een score 
onder de maximale score van 5 als stoornis werd beschouwd, zie paragraaf 4.4.3). In 
de chronische fase heeft 67% van de patiënten nog een stoornis op deze schaal, 
eveneens op beide meetmomenten. Een overzicht van alle scores van de patiënten op 
de zes beoordelingsschalen van de AAT staat in tabel A3 (zie Appendix 5). 
 
Het antwoord op onderzoeksvraag 1a zou dus als volgt moeten luiden: in de acute 
fase is bij de meeste patiënten een duidelijke stoornis te zien op vier van de acht 
gebruikte spontane-taalmaten, te weten: fonologische parafasieën, fonologische 

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

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

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

Communicatief gedrag 

Meetmoment  1 2 3 4 

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

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

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

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

 
Zoals in paragraaf 4.4.3 werd aangekondigd, zal voor de beantwoording van deze 
vraag per objectieve spontane-taalmaat, per patiënt en per tweetal opeenvolgende 
meetmomenten worden bekeken of er sprake is van een significant herstel (of juist 
een significante verslechtering). Deze analyse vond plaats in drie stappen. 
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Om te beginnen is aan de hand van een chi-kwadraat toets (waar nodig met Yates’ 
continuïteitscorrectie) bij elke patiënt en voor elke taalmaat49 bepaald of er sprake 
was van een significante variatie tussen alle beschikbare meetmomenten. De 
uitkomsten hiervan zijn weergegeven in tabel 5.14. In totaal bleek er in 37 van de 84 
mogelijke gevallen (44%) sprake te zijn van een significante variatie (p<.05) tussen 
alle meetmomenten. 
 
Tabel 5.14 Significante verandering per patiënt en per spontane taalmaat op alle meetmomenten, getest 
met een chi-kwadraat test (waar nodig met Yates’ continuïteitscorrectie). 
 Spontane-taalmaten 

 
 

Patiëntnummer 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 
parafa-
sieën 

Fonolo-
gische 
perseve-
raties 

Seman-
tische 
fouten 

Lexicale 
perse-
veraties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

Aantal 
keren 
significante 
variatie 

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

Totaal aantal 
keren 
significante 
variatie 

3 5 5 4 9 4 7 37/84 

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

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

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

 
Patiënt-

nummer 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 
parafa-
sieën 

Fonolo-
gische 
perseve-
raties 

Seman-
tische 
fouten 

Lexicale 
perse-
veraties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

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

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

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

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

 
Patiënt-

nummer 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 
parafa-
sieën 

Fonolo-
gische 
perseve-
raties 

Seman-
tische 
fouten 

Lexicale 
perse-
veraties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

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

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

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

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

 
Patiënt-
nummer 

Neolo-
gismen 

Fonolo-
gische 
parafa-
sieën 

Fonolo-
gische 
perseve-
raties 

Seman-
tische 
fouten 

Lexicale 
perse-
veraties 

Lege 
woorden 

Minimale 
responsen 

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

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

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

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

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

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

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

Communicatief gedrag 

Meetperiode 1-2 2-3 3-4 

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

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

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

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

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

 Begripstest Tokentest Benoemtest Aantal gevonden 
stoornissen 

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

Patiënt-

nummer 
                

1 –  + + –  + + –  – + 3  1 0 

2 – – + + (–) – – + – – – – 3 3 2 1 

3 – – – + – – + + – – + + 3 3 1 0 

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

Stoornis-
percentage 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Com.  
gedrag 

AAT II 
Art. en  
prosodie 

AAT III 
Geaut.  
taal 

AAT IV 
Sem. 
structuur 

AAT V 
Fon. 
structuur 

AAT VI 
Synt. 
structuur 

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

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

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

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

• Ook was er zoals verwacht een significante correlatie tussen Semantische 

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

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

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

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

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

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

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

enerzijds en Geautomatiseerde taal respectievelijk Semantische, Fonologische 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




