Meet & Greet met afasie-onderzoekers

Master(specialisatie) Taal- en Spraakpathologie, Radboud Universiteit

Kennis over taal- en spraakstoornissen &
onderzoeksvaardigheden om wetenschappelijk
onderzoek te kunnen koppelen aan de klinische
praktijk
Coördinator: Dr. Esther Janse, e.janse@let.ru.nl

Normering van de verkorte versie van de Token Test
MA-scriptie Taal- en Spraakpathologie

Student: Tamar van den Berg, MA
Begeleider: Dr. E.G. Visch-Brink, Erasmus MC
Rotterdam
Tweede lezer:. Dr. M.B. Ruiter, MA TSP,
Radboud Universiteit / Sint Maartenskliniek

Bron afbeelding: http://www.tokentest.eu/

Achtergrond
Verkorte Token Test (36 items, De Renzi & Faglioni, 1978) vervult een
belangrijke plek in de klinische praktijk. Test vaak gebruikt voor:

Bron Sclera.be

-

Wel/geen afasie? Personen met afasie onderscheiden van
personen zonder afasie (cut-offscore 29/36)

-

Ernst taalstoornis (5-puntsschaal: geen – zeer ernstig)

Bron afbeeldingen:
https://nl.depositphotos.com/143599401/stockafbeel
ding-vrouw-met-italiaanse-vlag-op.html en
http://www.sclera.be

Achtergrond
Verkorte Token Test (36 items, De Renzi & Faglioni, 1978)
vervult een belangrijke plek in de klinische praktijk. Test vaak
gebruikt voor:
-

Wel/geen afasie? Personen met afasie onderscheiden van
personen zonder afasie (cut-offscore 29/36)

-

Ernst taalstoornis

Echter, normen zijn verouderd en gebaseerd op Italiaanse
Afbeelding verwijderd sprekers
 Vanuit klinische praktijk behoefte aan nieuwe normen,
gebaseerd op Nederlandse populatie

Onderzoeksvraag

Afbeelding verwijderd

?

Afbeelding verwijderd

=
Zijn de huidige (Italiaanse) cut-offscore van 29 en de ernstindeling representatief voor het
Nederlandse taalgebied?

Methode (deels gepresenteerd)

Afname verkorte Token Test (36
items, De Renzi & Faglioni, 1978)

Referentietest: Aphasia Severity Rating
Scale (ASRS)

Data SPEAK-studie (Sequential Prognostic Evaluation of Aphasia after stroke, El Hachioui, 2012)

Personen met afasie (n = 147)
- Acute fase
- Verschillende afasiesyndromen
N.B. T1-scores gebruikt

Personen zonder afasie (n = 73)
Op leeftijd gematcht met PMA

Methode (vervolgd)
Voor meerdere Token Test scores is nagegaan wat
de sensitiviteits- en specificiteitswaarden waren.
De grenswaarde met de beste combinatie van
(een hoge) sensitiviteit en (een hoge) specificiteit
werd als beste cut-offscore beschouwd.
Referentietest

Indextest

Bepalen
ernstgraden

+ Afasie
ASRS

- Afasie
ASRS

+ Afasie
Verkorte TT

Sensitiviteit
(terecht pos.)

Vals positief

- Afasie
Verkorte TT

Vals negatief

Specificiteit
(terecht neg.)

Bron foto: Wouters, Van Zaalen & Bruijning (2012)

Resultaten
•

Cutoffscore 29 is niet representatief, 30.5 fungeert beter

•

Ernstindeling ook aangepast: beter onderscheid tussen ernstig en zeer ernstig

•

Ernst afasie

Scores

Geen

30.5 – 36

Licht

21.5 – 30

Matig

21 – 17.5

Ernstig

10 – 17

Zeer Ernstig

0 – 9.5

Tevens kritische verschillen vastgesteld (hier nu niet gepresenteerd)

Klinische implicaties
Hoewel voor een normeringsonderzoek meer
participanten nodig zijn (loopt momenteel),
suggereren deze resultaten dat het belangrijk is
om de normgegevens van veelgebruikte testen
in overeenstemming met de eisen van deze
tijd te houden.

Deze testen vormen immers de dagelijkse
werkgereedschappen voor therapeuten.
Dit voorbeeld illustreert dat masterstudenten
ons – clinici – kunnen helpen up-to-date te
blijven werken!
Bron: http://diggdata.in/post/95044107126/how-to-keepyourself-data-science-up-to-date

