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Stellingen n 
bijj  het proefschrift Spontaan herstel van afasie in en na de acute fase 
vann Ceske Niewold, Universiteit van Amsterdam, mei 2006. 

ïï Er is nog te weinig onderzoek verricht naar spontaan herstel van afasiepatiënten 
inn de acute fase en het onderzoek dat op dit gebied is uitgevoerd, levert geen 
eenduidigg beeld op (§1.1 en hoofdstuk 2, dit proefschrift). 

BIJJ prospectief onderzoek met afatische CVA-patiènten in de acute fase dient 
menn rekening te houden met een hoog uitvalpercentage (§2.3.1, dit proefschrift). 

Taalonderzoekk bij acute afasiepatiënten is slechts in zeer beperkte mate mogelijk 
enn zou idealiter niet langer dan een halfuur in beslag moeten nemen (§6.5, dit 
proefschrift). proefschrift). 

CVA-patiëntenn die in de chronische fase nog ernstige taalstoornissen vertonen, 
zijnn in de acute fase meestal nog niet testbaar (§6.4, dit proefschrift). 

Eenn indeling op basis van de klassieke afasietypen is in de acute fase weini 
zinvoll  (§1. H en 2.3.2, dit proef thrift). 

Voorr een praktisch gebruik van spontane-taalmaten in de toekomst is het 
wenselijkk dat voor een aantal taalmaten eerst betrouwbare normen worden 
vastgesteld,, met name ook voor het herstel. Hetzelfde geldt voor 
beoordelingsschalenn voor de spontane taal. (§3.3 en 6.3, dit proefschrift). 

Hett meeste herstel van de spontane taal bij afatische patiënten vindt plaats in de 
periodee tussen 2-3 weken en 3-4 maanden post onset. De meeste veranderingen 
inn de spontane taal vinden plaats in de eerste drie weken post onset, maar dit 
betreftt zowel positieve als negatieve veranderingen (§5.3.2 en 6.2, dit 
proefschrift). proefschrift). 



88 Studies naar het herstelverloop van afasie zouden vaker factoren als epilepsie en 
vasculairee dementie expliciet moeten vermelden, omdat deze factoren het talige 
herstell  sterk kunnen beïnvloeden (onder andere §5.2.6 en 5.2. 7, dit proefschrift). 

99 Het is veel eenvoudiger om kritiek te leveren op spontane-taalonderzoek dan om 
hett zelf te verrichten. Hetzelfde geldt voor taalonderzoek bij afasiepatiënten in de 
acutee fase. 

100 Verbouwingen in ziekenhuizen hebben een negatieve invloed op de 
verstaanbaarheidd van patiënt en onderzoeker. 

111 Ook voor spontane-taalmaten geldt: niet alles wat geteld kan worden telt, en niet 
alless wat telt kan geteld worden. (Not everything that can be counted counts, and 
notnot everything that counts can be counted. Toegeschreven aan Albert Einstein, 
1879-1955). . 

122 In tegenstelling tot hetgeen soms wordt beweerd zijn spellingshervormingen niet 
opp logica gebaseerd, maken ze het leven niet eenvoudiger en zijn ze niet meer 
dann één keer per eeuw noodzakelijk. 


