Taalproblemen uitgelicht

Logopedische behandeling

Types en kenmerken afasie

Afasie = taalstoornis

•

Verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de
patiënt en zijn omgeving.

Afhankelijk van de plaats waar zich het hersenletsel voordoet, zal de patiënt één van de volgende types van afasie
vertonen:

•

Verbeteren van taalbegrip en taalproductie voor de gesproken en/of de geschreven taal.

•

Afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt bouwen
we de therapie op van woordniveau naar zinsdelen en zinnen. Vervolgens gaan we over naar teksten en uiteindelijk
proberen we de aangeleerde technieken toe te passen in
de thuissituatie.

Afasie is een taalstoornis waarbij problemen optreden bij het
begrijpen, formuleren of gebruiken van verbale boodschappen. Vaak is zowel de gesproken (praten, luisteren) als de geschreven taal (schrijven, lezen) aangetast.

De impact van een taalstoornis
op de kwaliteit van leven:
een niet te onderschatten
probleem!
Taalproblemen kunnen leiden tot problemen bij de mondelinge en/of schriftelijke communicatie.
De patiënt durft zich niet snel vertonen onder zijn familie en
vrienden en zal sociale contacten eerder mijden. Hierdoor
raakt hij snel geïsoleerd.
Ook bij kinderen kan een taalstoornis optreden. Dit als gevolg
van een hersenletsel dat het kind oploopt op het ogenblik
dat het taalvermogen zich al gedeeltelijk ontwikkeld heeft.
Hierdoor loopt het kind een taalachterstand op.
Er is ook een verminderde kans op werkhervatting.

Prevalentie
Na een (hersen)beroerte heeft 20 tot 35 % van de patiënten
een afasie.

•

Als de patiënt er niet in slaagt opnieuw te communiceren met de omgeving via schriftelijke of mondelinge
kanalen, zoekt de logopediste naar andere alternatieve hulpmiddelen zoals een taalzakboek, letterbord of
pictogrammenbord.

Afasie van Broca of motorische afasie
•
•
•

Niet-vloeiende, trage en moeizame taalproductie
Beter taalbegrip
Slecht naspreken

Afasie van Wernicke of sensorische afasie
•
•
•

Vloeiende taalproductie
Slechter taalbegrip
Slecht naspreken

Geleidingsafasie
•
•
•

Vloeiende taalproductie
Beter taalbegrip
Slecht naspreken

Globale afasie
•
•
•

Niet-vloeiende taalproductie
Slechter taalbegrip
Slecht naspreken

Amnestische afasie
•
•
•

Vloeiende taalproductie met
woordvindingsproblemen
Beter taalbegrip
Goed naspreken

Tips voor familie en vrienden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overleg met de logopedist welke communicatiewijzen het meest geschikt zijn.
Spreek niet in de plaats van de persoon met afasie.
Praat in een rustige ruimte.
Beperk het aantal aanwezigen.
Laat de patiënt niet praten terwijl hij met iets anders
bezig is.
Gebruik eenvoudige, maar géén kinderachtige taal.
Richt de aandacht van de persoon vooraleer je begint te spreken.
Ga niet roepen of harder spreken.
Neem tijd voor een gesprek.
Erken en bevestig de vooruitgang in de
communicatie.

Voor meer informatie
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Tel. 054/43.22.09
E-mail: logopedie.ger@asz.be
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