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Afasie

U hebt Afasie.

Veel mensen krijgen afasie als gevolg van een beroerte.

De medische term daarvoor is Cerebro Vasculair Accident 

(CVA).

Afasie kan ook het gevolg zijn van een ongeluk, een  

hersentumor of een infectie.

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis.

Mensen met afasie kunnen problemen hebben met:

• Spreken

• Begrijpen

• Lezen

• Schrijven

Communicatie is belangrijk in ons dagelijks leven.
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Dingen die vóór de afasie heel gewoon waren, zijn nu moeilijk:

●	Het	voeren	van	een	gesprek

●	Praten	in	gezelschap 

●	Praten	in	een	omgeving	met	lawaai

●		Het	lezen van een boek, de krant, een tijdschrift of  

verkeersborden

●	Het	begrijpen of vertellen van moppen

●	Tv	kijken;	het	volgen van gesproken taal of ondertiteling

●	Het	luisteren naar interviews/shows op de radio

●	Het	luisteren naar muziek op de radio

●	Telefoneren

●	Het	noemen van de eigen naam of namen van familieleden

Mensen met afasie hebben moeite met taal, maar zij zijn niet 

dom! Veel mensen met afasie vinden dat hun leven veranderd is.

Dingen die vroeger heel gewoon waren, kosten nu meer tijd en 

moeite. Veel mensen met afasie maken zich zorgen over hoe het  

nu verder moet. 

Hulp en steun van de omgeving zijn daarom belangrijk. 

Het	ontmoeten van andere mensen met afasie kan ook helpen. 

Mensen met afasie begrijpen elkaar, zonder woorden.



 

Communicatietips voor uw omgeving

●	Maak	oogcontact

●	Spreek	langzaam en natuurlijk

●	Zorg	voor	een	rustige omgeving. Vermijd achtergrondlawaai

●	Neem	de	tijd voor een gesprek 

●	Stel	eenvoudige vragen en breng structuur aan in het gesprek

●	Vertel	het	onderwerp van het gesprek

●	Spreek	in	korte eenvoudige zinnen
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Communicatietips voor u

●	Laat	mensen	weten	hoe zij u kunnen helpen

●	Neem	de	tijd

●	Blijf rustig

●	Maak	gebruik	van	tekeningen of schrijf*

●	Maak	gebruik	van	ondersteunende gebaren*

●	Maak	gebruik	van	expressie en gezichtsuitdrukkingen

●	Maak	gebruik	van	foto’s

●	Maak	gebruik	van	omschrijvingen

●	Maak	gebruik	van	een	hulpmiddel:

	-	Taalzakboek

 - Gespreksboek

 - Digitaal communicatiehulpmiddel

	-	iPad

   

 Meer uitleg over de hulpmiddelen kunt u krijgen bij de logopedist

*  Dit kan moeilijk zijn door mogelijke verlammingen of apraxie 

(a=niet, praxis=handeling)



●	Benadruk de belangrijkste woorden uit de zin en 

  schrijf deze eventueel op

●	Maak	een	eenvoudige tekening

●	Controleer altijd of de boodschap begrepen is

●	Stimuleer gebruik te maken van gebaren

●	Praat	niet	te	kinderlijk

●	Vraag	bevestiging aan de persoon met afasie. 

  Doe dit door te vragen om ja of nee te knikken.

●	Maak	zelf	gebruik	van	hulpmiddelen. 

  Denk hierbij aan: foto’s, pen en papier, tekeningen, gebaren

●	Maak	gebruik	van	de	omgeving; wijs voorwerpen aan 

  als dit mogelijk is

●	Vat uw boodschap samen

●	Als	er	problemen	zijn	met	zien aan één kant, 

  dan is het belangrijk om aan de goede kant te benaderen

●	Dit	zijn	algemene adviezen. De logopedist schrijft een 

  persoonlijk communicatie advies.

Logopedist

De logopedist kan u helpen.	Zij	onderzoekt	de	afasie.

Daarna start de behandeling.	Zij	kan	u	en	uw	omgeving	

begeleiden in de communicatie.

Meer informatie is te vinden op www.afasienet.com
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afbeeldingen:

Opella logopedie
logopedie@opella.nl
0318 752222


