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• Personen met afasie (PMA) ondervinden vaak problemen 

met het begrijpen en benoemen van werkwoorden.

• Onderzoek en behandeling vindt plaats met behulp van 

statisch materiaal (d.w.z. afbeeldingen, zoals foto’s en 

lijntekeningen). 

• Weinig therapiemateriaal voor werkwoordtraining en 

zinsproductietraining.

Afasie & Werkwoorden



Aanleiding 
Voorbeeld statisch materiaal
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• Om te cuen gebruiken we in de praktijk vaak gebaren, 

hetgeen lijkt te helpen bij het begrijpen en oproepen van 

werkwoorden.

• Behoefte aan nieuw dynamisch materiaal (d.w.z. video’s), 

maar is dat evidence based?

Aanleiding 
Ontstaan van het idee 



Acties bestaan uit bewegingen en zijn dus niet stilstaand. 

Gevolg: 

• Statisch materiaal (afbeeldingen): geeft intentie tot actie of 

hoogtepunt van de actie weer, maar niet de gehele actie.

• Dynamisch materiaal (video’s): geeft de 

bewegingskenmerken en gehele proces van de actie 

weer. 

Aanleiding
Statisch versus dynamisch
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• Weinig onderzoeken op het gebied van dynamisch 

materiaal.

• Case studies of met enkele patiënten

• Patiënten met afasie en patiënten met dementie

• Resultaten spreken elkaar tegen

Aanleiding 
Conclusie literatuur 



Onderzoeksvraag

Zijn PMA beter in staat 

werkwoorden op woord- en zinsniveau op te

roepen en te begrijpen met behulp van

dynamisch materiaal in plaats van met 

statisch materiaal?



Experiment 1: benoemen van acties op woord- en zinsniveau 
- N= 18

- Gemiddelde leeftijd: 55;0 jaar (range: 39-79 jaar)

- Gemiddelde Time Post Onset (TPO): 14 maanden (range: 8-332 weken)

Experiment 2: benoemen van acties op woordniveau 
- N= 13

- Gemiddelde leeftijd: 63;0 jaar (range: 40 – 77 jaar) 

- Gemiddelde TPO: 34 maanden (range: 8-264 weken)

Experiment 3: begrijpen van acties op woord- en zinsniveau 
- N= 17

- Gemiddelde leeftijd: 69;7 jaar (range: 40 – 92 jaar) 

- Gemiddelde TPO: 9 maanden (range: 5-136 weken)

Methode
proefpersonen 



Dynamische test:

• Filmopnames van 4 seconden

• Zonder geluid

• Indien van toepassing gefilmd in natuurlijke omgeving

Statische test:

• Foto 4 seconden in beeld

• Foto geknipt uit de filmopname; het hoogtepunt van de 

actie

• Ieder item zowel in statische als dynamische conditie 

Methode
Materiaal



Methode
voorbeeld

• Experiment 1/2: werkwoordproductie 

• Experiment 3: werkwoordbegrip



Resultaten
werkwoordproductie
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t(12) = 2.34, p = 0.03 

t(17) = -2.538, p = 0.021      t(17) = -2.502, p = 0.023



Resultaten
werkwoordbegrip
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WB: z = -2.97, p = .003 ZB; z = -2.79, p = .005 



Conclusie
statisch versus dynamisch

• De wijze van aanbieding van acties is van invloed op de 
werkwoordproductie en het werkwoordbegrip.

• Een dynamische weergave heeft een positieve invloed op de 
productie en het begrip van actiewerkwoorden. 



Conclusie & discussie 
verklaring

• Statisch materiaal geeft een gedeeltelijke of incomplete representatie 

van de actie weer (Fung e.a., 2001).

• Dynamisch materiaal geeft het gehele proces weer,

 versterkte informatie over de semantische context  (Druks & Shallice, 2000).  



Discussie 
verklarende theorieën

 Relatie tussen de activatie van de actie en de 

semantische representatie van het actiewerkwoord? 

versus 
Embodied 

Cognition Theory

Disembodied 

Cognition Theory



Discussie 
Verklarende theorieën: ‘Embodied Cognition Theory’ (1)

‘knipogen’ 

‘duwen’

‘rennen’
I: primaire 

motorische

schors

II: primaire 

sensorische

schors



Discussie
verklarende theorieën : ‘Embodied Cognition Theory’ (2)

• waarneming motorische kenmerken 

• sterkere activatie motorische gebieden 

• betere verwerking van de actie door het sensomotorische 

systeem waar de actiewoorden liggen opgeslagen 

• Betere productie en beter begrip



Discussie
verklarende theorieën: ‘Disembodied Cognition Theory’ (1)

‘hamer’

Primaire motorische cortex

‘hamer’

Motorische informatie 

wordt opgehaald

Concept wordt opgehaald

Visuele input



Discussie
verklarende theorieën : ‘Disembodied Cognition

Theory’ (2)

Statische weergave:

• Minder motorische kenmerken 

• activatieproblemen van het concept en motorische informatie 

• begripsprobleem/productieprobleem

Dynamische weergave :

• Meer motorische kenmerken 

• betere activatie concept en motorische informatie 

• beter begrip/betere productie



Klinische implicaties 

• Behandelmateriaal ontwikkelen

• Behandelapplicatie: MOVE  



Therapieprogramma

• Uitgebreid oefenprogramma met ruim 220 gefilmde acties.

• Applicatie (momenteel alleen geschikt voor Apple)

• Programma bevat 10 oefenniveaus. 

Begrip:

• Woordniveau

• Zinsniveau

• Twee antwoordmogelijkheden

• Vier antwoordmogelijkheden

• Hoogfrequente woorden

• Laagfrequente woorden

Productie: 

• Infinitief invullen

• Actie benoemen

• Persoonsvorm invullen

• Zinsconstructie

• Hoogfrequente woorden

• Laagfrequente woorden

• Oefeningen kunnen per categorie geselecteerd worden 

(sport, keuken & huishouden, tuin & klussen, etc.)



Therapieprogramma







Werkwoordbegrip

2 keuzemogelijkheden

gemakkelijk

2 keuzemogelijkheden

gemiddeld



Werkwoordbegrip

4 keuzemogelijkheden, moeilijk

semantisch-verwante afleiders



zinsbegrip

2 keuzemogelijkheden

gemakkelijk

2 keuzemogelijkheden

gemiddeld



zinsbegrip

4 keuzemogelijkheden, moeilijk

semantisch-verwante afleiders



Werkwoordproductie

infinitief aanvullen



Werkwoordproductie

werkwoord benoemen



Werkwoordproductie

persoonsvorm invullen



Werkwoordproductie

zinsconstructie















Vervolg: onderzoeksproject MOVE

• Effectiviteitsstudie naar behandelapplicatie MOVE

• Doelstelling: uitspraak doen over de effectiviteit van het 

onderdeel werkwoordproductie van de behandelapplicatie 

welke uitsluitend dynamisch materiaal bevat in vergelijking 

tot het traditionele statisch behandelmateriaal

• Looptijd 2019/2020

• Nog geen voorlopige resultaten bekend.

We’re moving on! 



Vragen?



Bedankt voor uw aandacht!
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