
AFASIE

Afasie is een taalstoornis. De oorzaak van het letsel kan bijvoorbeeld een hersentumor, beroerte, ontsteking 
of ongeval zijn. De symptomen strekken zich uit over de gebieden praten, begrijpen, lezen en schrijven. 
Sommige mensen met afasie ondervinden problemen op alle vier de taalonderdelen, bij anderen beperken 
zich die tot drie of minder. Doordat mensen met afasie niet goed kunnen beschikken over taal is het voor hen 
lastig goed te communiceren.

IN DE PRAKTIJK
Bijna altijd na het ontstaan van afasie is er sprake van 
enig spontaan herstel. Volledig herstel komt vrijwel 
nooit voor. Bij de meeste mensen met afasie is het 
intelligentie- en denkniveau normaal waardoor de 
communicatieproblemen erg vervelend zijn. Ze weten 
wát ze willen zeggen maar zijn niet goed in staat de 
woorden uit te spreken. Dat kan zorgen voor gevoelens 
van onmacht en frustratie. 

Hoewel de letterlijke betekenis van afasie “niet spreken” 
is, wil dat niet zeggen dat een afaticus per definitie niet 
spreken kan. Afasie is geen spraakstoornis, maar een 
taalstoornis, waarbij de persoon moeite kan hebben 
met het formuleren en begrijpen van woorden. Tussen 
de soorten afasie bestaan veel overlappingen en niveaus 
en het uit zich bij ieder persoon op een andere manier. 
Het soort is afhankelijk van de ernst en plaats van het 
hersenletsel. 

Er zijn mensen met afasie die bijna helemaal niet 
kunnen praten. Anderen praten juist erg veel, maar wat 
ze zeggen is onbegrijpelijk. Ze gebruiken bijvoorbeeld 
woorden in verkeerde volgorde of woorden die niets 
met elkaar te maken hebben. Er zijn ook mensen met 
afasie die de juiste woorden niet kunnen vinden en niet 
op de naam van iets komen. Vaak proberen ze dan een 
beschrijving van het woord te geven. 

Ook op het gebied van begrijpen en lezen bestaan 
verschillende symptomen. Waar de één gesproken 
en geschreven taal behoorlijk goed kan begrijpen, 
heeft de ander er meer moeite mee. Zij begrijpen 
dan bijvoorbeeld alleen eenvoudige zinnen over 
onderwerpen die hen bekend zijn. Op het gebied van 
schrijven noteren mensen met afasie vaak alleen korte, 
simpele woorden.

Door het hersenletsel kan iemand met afasie ook met 
andere verschijnselen te maken krijgen, zoals kijk- en 
geheugenproblemen of verlamming en moeite met 
(complexe) handelingen. Zie voor meer tips de factsheet 
over NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel. 

DO’S & DON’TS
• Spreek in korte en eenvoudige zinnen
• Benadruk de belangrijkste (tref)woorden in de zin
• Praat duidelijk en niet te snel
• Ondersteun woorden met gebaren
• Vraag slechts één ding tegelijk
• Geef de persoon de gelegenheid zich te uiten en vul 

geen zinnen aan
• Controleer of je iets hebt begrepen
• Maak gebruik van hulpmiddelen zoals tekeningen of 

een gespreksboek
• Behandel de persoon als volwaardig
• Wees geduldig en begripvol.

BELANGRIJKE LINKS
Heb je behoefte aan meer informatie, verdieping en 
interessante video’s? Neem dan eens een kijkje op 
onderstaande websites:
https://www.hersenstichting.nl
http://www.afasie.nl/new/
https://www.youtube.com/watch?v=gjq7z_v9g08
https://www.youtube.com/watch?v=-GsVhbmecJA


