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Algemeen conceptueel kader
• Erg stoornisgericht.

Grote taalstoornis dus intensief 
stoornisgericht werken met PMEA
 vaak frustrerende therapiemomenten

• Eng gericht op de fase waarin ik de 
PMEA zag

• Scheiding taal en cognitie

• Levenskwaliteit centraal

• “Ernstige afasie is (bijna altijd) een 
chronische stoornis”

• An effective aphasia therapist begins
with the end in mind" (Worrall, 2019)

• Biopsychosociale benadering; ICF als 
rode draad doorheen alles

• Afasie en cognitie 
(verwevenheid/comorbiditeit)

Assessment PMEA

• PMEA functiegericht onderzoeken 
met standaard testinstrumenten
 bevestiging communicatieve 
incompetentie (frustrerend), lage 
sensitiviteit, lage validiteit)
(Paemeleire & Moerkerke, 2019)

• Dynamisch assessment met poging 
tot succeservaring

• Exploreren van:

• Restmogelijkheden

• Cueing

• Leerbaarheid

Behandeling PMEA
• Veel stoornisgerichte training (terwijl er nog 

geen goede functionele communicatie is)

• Veel op productie werken (deblokkeren, 
naspreken, zingen, …) maar onvoldoende 
semantische basis voor en niet communicatief; 
voornamelijk taalbegrip verbetert

• Totale communicatie trainen bij persoon
 vaak geen succes in dagelijkse 
communicatie

• Communicatiehulpmiddelen

• Vrij laat in het behandeltraject

• Focus op zelfstandig gebruik

 Veel tijd naar communicatiehulpmiddelen 
die meestal niet gebruikt werden

• CP-afhankelijke communicatoren
(Garrett & Lasker, 2005)

• Zoekwijzer OC voor mensen met 
afasie (Afasienet)

• Ondersteunde communicatie 
vanaf dag 1

• Strategieën
• Geselecteerd op basis van individuele 

mogelijkheden
• Voor de communicatiepartner en voor 

de persoon met de ernstige 
communicatiestoornis

• Communicatiehulpmiddelen
• Op maat gemaakt
• Vanuit individuele communicatieve 

noden & probleemsituaties
• Vaak met blijvende cueing/hulp 

omgeving
• Veel breder (communicatie is 

veranderd door technologie)

Behandeling omgeving PMEA

• Uitleg geven en uitgebreide standaard 
informatiefolder geven.

• Familieleden stoornisgerichte therapie 
laten meevolgen en laten oefenen met 
PMEA

• Professionele zorgverleners infosessies 
geven over ‘omgaan met de afaticus’

• Weinig educatie en meer intensive 
modelling en training geven 
(omgeving en professionelen)

• Omgeving is geen cotherapeut, 
wel ondersteunende 
communicatiepartner 
Uitgangspunt: “Laat de 
omgeving alleen het gedrag zien 
dat jij wil dat ze ook gaan doen” 

• Afasievriendelijke omgeving: 
materiaal (EHBC BOX) en training 
voorzien (coaching on the job)

https://www.area45podcast.com/luisteren/episode/497d5cc4/6-met-frank-paemeleire-over-neurogene-communicatiestoornissen


Hoe GLOBAMIX doelgericht inzetten? 01/10/2022

Frank Paemeleire
www.mixreeks.be 2

Project ernstige afasie
• Boston Assessment for Severe Aphasia (BASA)

(Artikel van Moerkerke, Paemeleire & Robert, 2017) download

• Dynamisch assessment bij ernstige afasie
(Artikel van Paemeleire & Moerkerke, 2019) download

• Project GLOBAMIX (OC) in klinische praktijk Maria Middelares
(Masterproef van Fierens, 2019) download

• GLOBAMIX deel 1
(Werkboek van Paemeleire & Moerkerke, 2020) link en bronnen

• Project GLOBAMIX (OC): beschrijving assessmentproces bij PMEA
(Bachelorproef van Van Damme, 2020) download

• Uitwerking gebruik GLOBAMIX bij ondersteunde communicatie
(Artikel van Paemeleire, Moerkerke & Fierens, 2021) download

• Communicatortypes van Garrett & Lasker
(Artikel van Paemeleire & Moerkerke, 2022) download

• Gebruikerservaring GLOBAMIX deel 1
(Bachelorproef van Van Wallendael, 2022)

• E-handleiding GLOBAMIX (doelstellingen/kennisclips)
(Website van Paemeleire & Moerkerke, 2022) link

• GLOBAMIX deel 2
(werkboek van Paemeleire & Moerkerke, 2023-2024)

Rubriek psycho-educatie 
op Neurocom
• https://www.neurocom.be/categorie.php?id=16

• Bachelorproef van Maes & Tackaert
(Arteveldehogeschool, 2022)

https://www.sig-net.be/nl/nl/publicaties/globamix/1243#! 

Situatie 1

“Een 72-jarige vrouw krijgt een groot linkshemisferisch ACM 
infarct. Je ziet 2 dagen post onset haar voor de eerste keer en 
observeert: een ernstige afasie, quasi geen gesproken output, 
een rechterhemiplegie, weinig communicatie-intentie, gesproken 
opdrachten worden niet uitgevoerd en heel weinig non-verbale 
communicatie.”

http://www.neurocom.be/uploads/2017_BASA_Moerkerke_Paemeleire_Robert.pdf
http://www.neurocom.be/uploads/2019_dynamisch_assessment_ernstige_afasie_Paemeleire_Moerkerke.pdf
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/8899/Fierens%2C_L.M.W._1.pdf?sequence=1
https://www.sig-net.be/publicatie/180/globamix-deel-1
http://www.neurocom.be/categorie.php?id=15
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2020-10/Van%20Damme%20Megan%20BaP.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gNA0F3CGjO7fbPe1YD8g5dNXiUhdgzqa/view?usp=sharing
https://www.neurocom.be/uploads/2022_VVL_artikel_Garrett_Lasker_Paemeleire_Moerkerke.pdf
https://www.sig-net.be/nl/nl/publicaties/globamix/1243#!
https://www.neurocom.be/categorie.php?id=16
https://www.sig-net.be/nl/nl/publicaties/globamix/1243
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Zinvolle onderdelen GLOBAMIX?

GLOBAMIX deel 1

• Natuurlijke communicatie

• Ja/nee-reacties
• Communicatiepartners

• Persoonlijke factoren

• Evaluatie gebruik 
communicatiehulpmiddel

GLOBAMIX deel 2

• Informatiefolders

• Taalbegrip
• Verbale expressie

• “GLOBAMIX mini”

Artikels

• Inleiding doelgroep globale afasie
(Moerkerke, Paemeleire & Robert, 2017)
download

• Dynamisch assessment bij ernstige 
afasie (Paemeleire & Moerkerke, 2019)
download

https://youtu.be/XUdlUUdVLp8
https://youtu.be/flyxM6GHzWQ
https://youtu.be/EXgIUWGsV3c
https://youtu.be/3rVGGGWQ-xA
https://youtu.be/wP5s3xrxLI4
http://www.neurocom.be/uploads/2017_BASA_Moerkerke_Paemeleire_Robert.pdf
http://www.neurocom.be/uploads/2019_dynamisch_assessment_ernstige_afasie_Paemeleire_Moerkerke.pdf
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Mogelijke behandeldoelen?

• Persoon:
• Monitoren van de evolutie aan de hand van korte en

regelmatige dynamische assessments en observaties

• Met contextuele ondersteuning tot communicatie over persoonlijk relevante 
zaken proberen komen

• Eenvoudige keuzes maken met concrete voorwerpen in dagelijkse situaties

• Trainen van (non-verbale) ja/nee-reactie (acceptance/refusal tasks)

Mogelijke behandeldoelen?

• Omgeving:
• Ondersteuning en beknopte educatie omgeving

• Exploreren van ondersteunde communicatie en 
intensive modelling
(bijv. sleutelwoorden schrijven, non-verbaal 
ondersteunen, …)

• Informatie vragen over premorbide functioneren 
en de evolutie van het gedragsrepertoire

• Ondersteuningsmateriaal voorzien

• …

Situatie 2

“Een 59-jarige man met een ernstige vloeiende afasie gaat na 2 
weken op een acute afdeling naar een revalidatiedienst. De 
dagelijkse communicatie verloopt nog steeds heel moeilijk: er is 
jargon, het taalbegrip is ernstig gestoord, hij wil veel duidelijk 
maken maar wordt niet begrepen. Er is veel frustratie bij alle 
partijen.”

Zinvolle onderdelen GLOBAMIX?

Zie online handleiding

Artikels

• Theoretisch kader OC bij PMEA (Paemeleire, Moerkerke & Fierens, 2021) 
download

• Communicatortypes van Garrett & Lasker en bijhorende therapeutische 
activiteiten (Paemeleire & Moerkerke, 2022) download

https://drive.google.com/file/d/1gNA0F3CGjO7fbPe1YD8g5dNXiUhdgzqa/view?usp=sharing
https://www.neurocom.be/uploads/2022_VVL_artikel_Garrett_Lasker_Paemeleire_Moerkerke.pdf
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Mogelijke behandeldoelen?

• Persoon:
• Stoornisgerichte training aangepast aan

• het niet-talige cognitieve niveau
(bijv. leerbaarheid)

• talige restmogelijkheden
(bijv. al dan niet met woordbeelden werken)

• frustratieniveau van de persoon
(succeservaring cruciaal voor welbevinden!)

Mogelijke behandeldoelen?

• Omgeving:
• Trainen van andere hulpverleners

(bijv. Cursus Con-tAct)

• Communicatiepartners: educatie & training
(bijv. PACT & Communicare)

1. Opgeslagen boodschappen
2. Vocabularia
3. Remnants

Gratis Hallo afasie App voor IOS/Androïd
https://hallo-afasie.nl

Ik hou heel erg van Citroen 2 CV Ik heb er ook 1 gerestaureerd

Stored message retrieval

• De persoon gebruikt een boodschap die vooraf (samen) gemaakt is

• Vaste boodschap die vaak verwijst naar het verleden

• Toepassingen: informeren van een nieuwe communicatiepartner, 
belangrijk levensverhaal ‘vertellen’, in geval van nood te gebruiken, 
‘conversatiestarter’, …

Vocabularia

• Voorzien verschillende (visuele) vocabularia

• Geïndividualiseerd: samen met persoon opbouwen, zelf laten 
kiezen wat er in komt en wat niet

• Situatiespecifiek: wat heb je waar nodig?

• Omgeving gebruikt ze zelf actief in het dagelijks contact (intensive 
modelling)

https://www.expressme.nl

Remnants

• Gebruiken van ‘remnants’ = tastbare voorwerpen
(bijv. knipselmap) of foto’s (bijv. galerij op smartphone) die 
een beeld geven van gebeurtenissen

• Toepassingen: recente ervaring/gebeurtenis delen en 
samen een gesprek opbouwen, een ‘vraag stellen’, …

Steeds meer aandacht voor (digitale) gepersonaliseerde communicatienotitieboekjes als 
communicatie-ondersteuning (King & Simmons-Mackie, 2017)
Onderzoek van Ho et al. (2005) (N=2): PMA wijst meer aan en initeert meer onderwerpen met 
remnants (tegenover pictoboek), CP evalueert de interactie positiever

https://hallo-afasie.nl/
https://www.expressme.nl/
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GLOBAMIX deel 2 (Paemeleire & Moerkerke, 2023)
www.mixreeks.be

We don’t have recipes,
we just have loads of ingredients
McCurtin et al. (2015)

Meer weten?
www.mixreeks.be
http://www.neurocom.be/categorie.php?id=15
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