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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6.2 Spontaan herstel van afasie vanaf het begin van de 

acute fase 
 
Met de gevonden resultaten kunnen enkele conclusies uit de literatuur over spontaan 
herstel van afasie opnieuw bekeken worden (zie ook hoofdstuk 2). 
Zo werd om te beginnen in dit onderzoek op zowel de spontane-taalmaten als de 
taaltests het meeste herstel gevonden tussen de meetmomenten in de acute fase en 
meetmoment 3 (conclusies 10 en 19). Dit bevestigt de bevindingen van Kertesz & 
McCabe (1977) dat in de periode tussen de acute fase en 3 maanden post onset het 
meeste herstel plaatsvindt. In Pashek & Holland (1988) werd gevonden dat het 
meeste herstel in de eerste 2 weken plaatsvond en dat later herstel alleen geleidelijk 
verliep. In het huidige onderzoek leek het belangrijkste herstel echter niet in de 
eerste weken plaats te vinden, maar vooral tussen 2-3 weken en 3-4 maanden post 
onset, al was de acute fase ook zeker niet onbelangrijk (zie conclusies 5, 9, 10, 17 en 
18). In de gebruikte onderzoeksopzet, waarbij de patiënt twee keer in de eerste drie 
weken werd onderzocht, was het overigens niet uitgesloten dat afasie bij zeer snel 
herstellende CVA-patiënten niet werd gedetecteerd, waardoor de acute fase 
misschien ten onrechte iets minder belangrijk zou kunnen lijken voor het herstel dan 
de periode vlak daarna. Aangezien in de acute fase ook veel achteruitgang op de 
spontane-taalmaten werd gevonden (zie conclusie 10), lijkt het echter verstandiger 
om er rekening mee te houden dat de taalstoornissen in de acute fase vooral instabiel 
zijn: snel herstel behoort zeker tot de mogelijkheden, maar een (al dan niet tijdelijke) 
dramatische achteruitgang eveneens.  
 
In de tweede plaats werd in dit onderzoek gevonden dat er ook sprake kon zijn van 
verschillende herstelpatronen: enerzijds een vroeg en snel herstel en anderzijds een 
later, geleidelijk herstel. Dit bevestigt de resultaten van Pashek & Holland (1988). 
Zo werd in de chronische fase (tussen 3 maanden en 1 jaar post onset) op enkele 
spontane-taalmaten en op de Tokentest nog een significant herstel gevonden 
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(conclusie 2, 7, 12, 20). Dat wil ook zeggen dat de resultaten van dit onderzoek niet 
geheel in overeenstemming zijn met de conclusies van Pedersen et al. (2001), waarin 
gesproken werd van een stationaire taalfunctie vanaf 2, 6 of 10 weken 
(respectievelijk bij lichte, matig-ernstige en ernstige afasie). Met name ernstig 
afatische patiënten kunnen mogelijk nog in de chronische fase op enkele spontane-
taalmaten een ‘inhaalslag’ maken, al moet daarbij zeker niet te veel worden 
verwacht van het niveau dat uiteindelijk wordt bereikt. Tekenend is dat geen van de 
patiënten in de chronische fase enige vooruitgang vertoonde op de Communicatief 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




