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Samenvatting 
 
Dit proefschrift doet verslag van een onderzoek naar het spontane herstel van afasie 
bij CVA-patiënten in en na de acute fase, aan de hand van spontane-taalanalyse 
(zowel objectieve spontane-taalmaten als subjectieve beoordelingsschalen voor de 
spontane taal) en tests voor taalbegrip en benoemen. 
 
In hoofdstuk 1 werd uiteengezet dat er een behoefte bestaat aan meer kennis over het 
spontane herstel in de taal van afasiepatiënten in de acute fase (gedefinieerd als de 
eerste drie weken na een CVA, een periode waarin de patiënt meestal nog in het 
ziekenhuis verblijft). Opvallend was dat er nog maar weinig onderzoek op dit gebied 
was verricht. Uit de onderzoeksliteratuur en uit persoonlijke ervaring van de auteur 
kwam naar voren dat de reden hiervoor enerzijds moet worden gezocht in de aard 
van de acute fase: voor patiënten en taalonderzoekers is dit een korte en vrij 
chaotische periode, waarin het verzamelen van voldoende onderzoeksgegevens vaak 
niet of nauwelijks mogelijk is. Anderzijds blijken de beschikbare 
onderzoeksmaterialen nog niet voldoende te zijn afgestemd op de acute fase; zelfs 
gestandaardiseerde verkorte tests zijn voor een aanzienlijk deel van de patiënten nog 
een te zware belasting, waardoor zij niet getest kunnen worden. Het verzamelen en 
analyseren van meerdere spontane taalsamples in de acute fase en in de periode 
daarna zou meer inzicht kunnen bieden in wat er in de acute fase gebeurt met de taal 
van afasiepatiënten. Ter aanvulling en vergelijking kunnen daarbij ook enkele 
eenvoudige taaltests worden afgenomen. Als uitgangspunt voor dit onderzoek 
werden drie (tweeledige) onderzoeksvragen geformuleerd, waarin met name 
gekeken werd naar het contrast tussen de acute en de chronische fase, naar de 
verschillende herstelperioden en naar de samenhang tussen de resultaten op de 
verschillende meetinstrumenten: 
 
1a. Op welke van de gebruikte spontane-taalmaten is een duidelijke stoornis te 

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

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

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

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

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

3b. In hoeverre hangen de resultaten op de spontane-taalmaten en de 
testonderdelen met elkaar samen? 
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In hoofdstuk 2 werd de literatuur over spontaan herstel van afasie in de acute fase 
besproken. Hierbij werd geconstateerd dat de onderzoeken sterk van elkaar 
verschilden in methodologisch opzicht, waardoor het vergelijken van de uitkomsten 
van de verschillende onderzoeken lastig en op sommige punten zelfs onmogelijk 
was. 
Naast enkele schattingen van onder meer de frequentie en het herstel van afasie in de 
CVA-populatie, kwam wel uit de literatuur naar voren dat het herstelverloop van 
afasie voor het belangrijkste deel plaats zou vinden in de acute fase en dat de kansen 
op herstel na de acute fase sterk afnamen, zeker als het herstel niet al in de eerste 
maand post onset was begonnen. Herstel in een latere fase werd niet uitgesloten, 
maar zou vaak niet volledig zijn, al verschilden de onderzoekers op dit punt sterk 
van mening. Mogelijk was er ook sprake van twee aparte herstelpatronen: een vroeg 
en snel herstel tegenover een geleidelijk en langzaam herstel. Deze herstelpatronen 
zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillen tussen patiënten wat betreft 
het herstelverloop, maar ook voor verschillende fasen binnen het herstelverloop van 
de individuele patiënt. Aan deze twee herstelpatronen of herstelfasen zouden 
verschillende neurologische mechanismen (afname van diaschise respectievelijk een 
overname van taalfuncties door andere gebieden in de hersenen) ten grondslag 
kunnen liggen. 
Aan het slot van hoofdstuk 2 werden op basis van de bestudeerde 
onderzoeksliteratuur vijf conclusies geformuleerd die van belang waren voor de 
opzet van het onderzoek dat in dit proefschrift besproken wordt. Uiteindelijk zijn 
deze conclusies ook verwerkt in de aanbevelingen die in hoofdstuk 6 werden 
gedaan. 
 
In hoofdstuk 3 werd besproken hoe de spontane taal van afatici en de veranderingen 
in de spontane taal tot op heden werden geanalyseerd en wat de voor- en nadelen 
van de gebruikte methoden zijn. Het doel hiervan was om te bepalen in hoeverre de 
bestaande methoden geschikt zouden zijn voor het analyseren van spontaan herstel 
van de spontane taal bij acute afasiepatiënten. Ook kwam hierbij aan de orde 
waarom spontane-taalanalyses nog zo zelden worden uitgevoerd, terwijl vooruitgang 
in de spontane taal de meest relevante indicator van herstel is. Allereerst werden de 
subjectieve beoordelingsschalen besproken. Van de bestaande methoden werden de 
spontane-taalschalen van de Akense Afasie Test (AAT) gekozen voor gebruik in de 
acute fase, al zijn ook deze schalen niet optimaal geschikt voor het analyseren van 
spontaan herstel. Vervolgens werd gekeken naar de objectieve spontane-taalanalyses 
en werd een voorselectie gemaakt van spontane-taalmaten waarvoor minimaal 
gemiddelden en standaarddeviaties beschikbaar waren voor een afatische groep en 
een controlegroep (beide Nederlandstalig). Aan het eind van dit hoofdstuk werd 
besproken welke problemen en beperkingen het gebruik van spontane-taalmaten 
meestal in de weg staan. Ten eerste ontbreken voor de meeste taalmaten 
betrouwbare normen; ten tweede kan er tussen de verschillende taalsamples veel 
variatie voorkomen; ten derde is het verzamelen van taalsamples van voldoende 
omvang in de acute fase vaak problematisch en ten slotte moet er voor het uitwerken 
en analyseren van spontane-taalsamples meer tijd worden uitgetrokken dan voor 
bijvoorbeeld het scoren van de meeste taaltests. Ondanks deze nadelen, die 
systematisch gebruik van spontane-taalmaten voorlopig bemoeilijken, is een aantal 
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spontane-taalmaten in dit proefschrift gebruikt voor een verkenning van de vroege 
veranderingen in de spontane taal. Om toekomstige studies op dit gebied te 
faciliteren zou echter een uitgebreid normeringsonderzoek moeten plaatsvinden, 
waarbij ook betrouwbaarheidsgegevens over deze spontane-taalmaten kunnen 
worden verzameld. 
 
In hoofdstuk 4 werden de onderzoeksvragen geoperationaliseerd. In samenwerking 
met een team onderzoekers van de afdeling Neuropsychologie van het Erasmus MC 
(Universitair Medisch Centrum Rotterdam) konden er gedurende één jaar CVA-
patiënten in de acute fase worden onderzocht op taalstoornissen. Uiteindelijk 
kwamen 11 patiënten in aanmerking voor analyse in dit onderzoek: deze patiënten 
hadden afasie na een CVA in de acute fase, konden twee keer in de eerste drie 
weken worden onderzocht (meetmoment 1 en 2), hadden gezien hun 
voorgeschiedenis niet eerder een duidelijke CVA gehad, hadden geen duidelijke 
dementie voorafgaand aan het CVA en spraken Nederlands als eerste taal. Zo 
mogelijk werden deze 11 afasiepatiënten ook twee maal in de chronische fase 
onderzocht, op 3-4 maanden en 1 jaar post onset (meetmoment 3 en 4). Op de vier 
meetmomenten werden voor zover mogelijk twee soorten data verzameld: een 
spontane-taalopname van een gesprek tussen onderzoeker en patiënt over vier vaste 
onderwerpen, en testresultaten op drie tests (een concrete begripstest, de abstractere 
Tokentest en een benoemtest). De spontane taal werd getranscribeerd en vervolgens 
gescoord en geanalyseerd op de zes beoordelingsschalen van de AAT en aan de 
hand van acht spontane-taalmaten. Bij de analyse van de spontane-taalmaten werd 
gebruik gemaakt van Nederlandse normen die waren opgesteld met behulp van de 
onderzoeksliteratuur (op basis van gemiddelden en standaarddeviaties). Het herstel 
werd voor zover mogelijk op significantie getoetst aan de hand van chi-kwadraat 
toetsen (bij de spontane-taalmaten) en McNemar’s tests (bij de taaltests). Ook werd 
gekeken naar de samenhang tussen de resultaten op de spontane-taalmaten en op de 
beoordelingsschalen (met behulp van Pearson’s product-moment 
correlatiecoëfficiënt) en naar de samenhang tussen de resultaten op de spontane-
taalmaten en op de taaltests (door ze te vergelijken op de aanwezigheid van 
stoornissen en op het verloop van het herstel). 
 
In hoofdstuk 5 werden de antwoorden op de onderzoeksvragen gegeven, ten eerste 
aan de hand van de gegevens van de individuele onderzochte patiënten (in aparte 
gevalsbeschrijvingen) en ten tweede voor de groep als geheel.  
 
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 de acute fase was 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 liet ook stoornissen zien op minimale 

responsen, neologismen en spreektempo, maar op lege woorden was al tijdens de 
acute fase geen sprake meer van een stoornis. Opvallend was het toenemende 
aantal patiënten met een stoornis op neologismen in deze fase.  
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In de chronische fase bleef 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 was 
te zien op de taalmaten neologismen en semantische fouten. Opvallend was de 
afwezigheid van stoornissen op spreektempo in de chronische fase.  
De vraag bij welke patiënten er sprake was van stoornissen op de spontane-
taalmaten kon alleen algemeen beantwoord worden, aangezien er bij alle 
patiënten sprake was van één of meer stoornissen op elk van de gebruikte 
meetmomenten. Bij vijf patiënten daalde het aantal stoornissen duidelijk, met 
name tussen meetmoment 1 en 2 en tussen meetmoment 2 en 3. 
Ook op de Communicatief gedrag-schaal van de AAT was er bij alle patiënten 
sprake van een stoornis, althans op de twee meetmomenten in de acute fase. Bij 
éénderde van de onderzochte chronische patiënten was de stoornis op deze 
schaal in de chronische fase verdwenen. 

 
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? 
 

Binnen de acute fase was 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 was geen enkel significant herstel te 
zien in de acute fase. Vier patiënten lieten in de acute fase op meer taalmaten 
herstel zien dan achteruitgang. 
Tussen de acute en chronische fase was spontaan herstel te zien op lexicale 

perseveraties, neologismen, fonologische perseveraties en minimale responsen 
(vaker herstel dan achteruitgang). Bij zes patiënten was in de periode tussen de 
acute en de chronische fase op meer taalmaten herstel te zien dan achteruitgang. 
In de chronische fase was uitsluitend nog spontaan herstel te zien op 
neologismen (vaker herstel dan achteruitgang) en lexicale perseveraties (vaker 
achteruitgang dan herstel). Bij twee patiënten was in de chronische fase op meer 
taalmaten herstel te zien dan achteruitgang. 
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:  
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� 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 
indruk dat de acute fase en de periode vlak na de acute fase het belangrijkst zijn 
voor spontaan herstel. 

� 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 was de acute fase wel de periode 
waarin de meeste significante variatie werd gevonden op de spontane-taalmaten. 

� 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. 

� 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. 

� 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 
was er over de hele meetperiode vaker sprake van een significant herstel dan van 
een significante achteruitgang. 

 
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? 
 

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, drie daarvan zelfs op alle 
tests. Bij één patiënt 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. 

 
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? 
 

Binnen de acute fase en tussen de acute en de chronische fase trad op de 
gebruikte taaltests (significant) spontaan herstel op.  
Het meeste herstel op de concrete begripstest vond plaats in de acute fase. 
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Op de Tokentest en de benoemtest vond 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. 

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

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

Syntactische structuur en Geautomatiseerde Taal anderzijds. 
Voor elk van deze punten werd een mogelijke verklaring gezocht voor het 
uitblijven van de verwachte samenhang. 

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

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

 
In hoofdstuk 6 werd besproken welke conclusies er konden 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. 
In tegenstelling tot de verwachtingen uit 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 niet alleen in de acute fase. In de eerste 3 weken (de 
acute fase) werd niet alleen vaak herstel, maar ook vaak achteruitgang gevonden op 
de spontane-taalmaten.  
Ook bleek er nog enig herstel in de chronische fase plaats te kunnen vinden, wat 
mogelijk duidt op het bestaan van verschillende herstelpatronen (een vroeg en snel 
herstel tegenover een later, geleidelijk herstel), een mogelijkheid die ook in de 
onderzoeksliteratuur werd gesuggereerd. Aangezien dit lichte herstel op sommige 
objectieve spontane-taalmaten niet leidde tot veranderingen op de Communicatief 

Gedrag-schaal, moet van dit latere geleidelijke herstel echter niet te veel worden 
verwacht. 
Een andere verwachting uit de onderzoeksliteratuur die leek te worden bevestigd, 
was dat taalbegrip beter zou herstellen dan taalproductie. In tegenstelling tot wat in 
eerdere onderzoeksliteratuur werd gevonden, namelijk dat het herstel van taalbegrip 
alleen in de eerste 3 à 4 maanden plaats zou vinden, bleek dit herstel zelfs tot 1 jaar 
post onset door te kunnen gaan. Ook als naar de hele groep werd gekeken, leken de 
onderzochte patiënten op taalbegrip iets vroeger te beginnen met het herstel en 
uiteindelijk ook iets beter te herstellen dan bij de spontane taalproductie en op de 
benoemtaak. 
 
Een aantal aspecten van het verzamelen en analyseren van spontane-taalopnamen 
werd nader bekeken, om te inventariseren in hoeverre het gebruik van spontane-
taalanalyses had bijgedragen aan een toenemend inzicht in het verloop van 
taalstoornissen tijdens en na de acute fase. 
Uit deze evaluatie kwam onder andere naar voren dat het beter is 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. Voor een praktisch 
gebruik van spontane-taalmaten in de toekomst is het wenselijk dat voor een aantal 
taalmaten eerst betrouwbare normen worden vastgesteld, met name ook voor het 
herstel. Hetzelfde geldt voor de beoordelingsschalen. 
Verder leken sommige spontane-taalmaten net iets gevoeliger te zijn voor de in de 
chronische fase overblijvende taalstoornissen dan de beoordelingsschalen en de 
taaltests. Daarentegen bleek de taalmaat lege woorden in zijn huidige vorm niet erg 
zinvol voor gebruik in andere onderzoeken, omdat deze maat zelfs geen stoornis 
vertoonde als er in een taalsample klinisch duidelijk sprake was van ‘empty speech’.  
Tot slot kon worden vastgesteld dat de spontane-taalmaten in dit onderzoek een 
bijdrage hebben geleverd aan een toenemend inzicht in het verloop van 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 
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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 kon worden afgeleid. 
De verwachting dat met behulp van spontane-taalinterviews in een korte tijd relatief 
veel informatie over de taal van acute afasiepatiënten zou kunnen worden 
verzameld, is ook daadwerkelijk uitgekomen. 
 
Op enkele punten is de gebruikte onderzoeksopzet zeker voor verbetering vatbaar. 
Mogelijk zouden de volgende aanbevelingen 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 verdient aanbeveling 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. 

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 van de 
onderzoeksresultaten. 

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. 
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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 hoeverre uiteindelijk de voorwaarden zullen worden geschapen 
voor verder spontane-taalonderzoek in de acute fase, zal de tijd moeten leren. 
 




