
Datum

Vrijdag 20 maart 2020 
10.00-17.00 uur

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd 
voor 6 uur bij StAdap. 

Aanmelden
Inschrijving voor 7 maart 2020 via 
www.aanmelder.nl/aphasiaclinics2020

Kosten
€ 150,- (inclusief lunch) 

Betaling via iDEAL op onze aanmeld-
pagina (zie link hierboven).

Uw inschrijving is definitief zodra  
wij uw betaling hebben ontvangen. 
U ontvangt automatisch een bevestiging 
via onze aanmeldpagina. 
 
Annuleren
Tot twee weken voor de Clinics kunt u 
kosteloos (minus administratiekosten) 
annuleren via onze aanmeldpagina  
(zie link hierboven).
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ZINTAXIS: 
OVER DE ZIN VAN ZINNEN BEHANDELEN



20
20 Wat is de zin van zinnen in de logope-
dische behandeling van afasie? Is 
het zinvol om zinnen te integreren 

in je behandeling? Zijn zinnen zinnig bij afa-
sie, wanneer je het vermogen om in zinnen 
te formuleren kwijt bent? Is nadenken over 
zinnen alleen zinvol wanneer iemand een 
syntactische stoornis heeft? De 9e editie 
van de Aphasia Clinics getiteld Zintaxis zal 
in het teken staan van de zin.

In de behandeling van afasie lijkt syntaxis 
een wat ondergeschoven kindje.  Er is rela-
tief veel aandacht geschonken aan behan-
delmateriaal op woordniveau zoals werk-
woorden,  maar er is vrij weinig uitgegeven 
behandelmateriaal op zinsniveau. Het is 
dan ook niet eenvoudig om een syntacti-
sche stoornis na een verworven hersenlet-
sel te behandelen, omdat het syntactische 
systeem erg complex is. 

Een voorwaarde om de vinger op de pre-
cieze stoornis te leggen bij afasie en de be-
handeling erop aan te sluiten is een goede 
kennis van syntaxis. De ochtend zal daarom 
worden afgetrapt met een lezing waarin en-
kele basisbegrippen van de Nederlandse 
syntaxis aan de orde komen met inzichten 
naar de praktijk. 

Dr. Ruth Herbert zal de invloed bespreken 
van het behandelen van zelfstandige naam-
woorden in een syntactische context op 
narratieve conversatie. Zo vond zij dat het 

behandelen van zelfstandige naamwoorden 
een positief en generaliserend effect had 
op bepaalde syntactische constructies. De 
ochtend zal worden afgesloten met een  
literatuur overzicht van internationale be-
handelmethoden gericht op de syntaxis. 

De middag zal interactief worden ingevuld 
met een discussie op basis van een huis-
werkopdracht over welk (niet uitgegeven) 
materiaal wordt gebruikt door het publiek. 
Er wordt een presentatie geven over nieuw 
te verschijnen materialen voor de behan-
deling van zinnen. Ook is er een paneldis-
cussie waarin twee uitgangspunten in de 
behandeling van een syntactische stoornis 
zullen worden verdedigd: 
1.  Zinsstructuur vergemakkelijken 
 (bijvoorbeeld ellipsen) 
2.  Complexe zinstructuur aanbieden 
 (bijvoorbeeld constraint-based). 

De panelleden, o.a. prof. dr. Roelien Basti-
aanse en dr. Marina Ruiter,  die de discussie
zullen leiden, hebben expertise in één van 
de twee benaderingen. 

Na een verrassende afsluitende lezing ho-
pen we dat u na deze dag weer een frisse 
kijk op syntaxis heeft en meer weet over de 
'zin' van het behandelen  van zinnen. We 
rekenen op jullie bereidheid om zelf-ont-
wikkelde materialen te delen, zoals wij ook 
zullen doen.  
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9e editie Aphasia Clinics

Zintaxis: 
Over de zin van zinnen behandelen 

Voorlopig programma
• Inzicht in zinnen
 Niels Schiller, Universiteit Leiden
• Effect van zelfstandige naamwoorden op syntaxis  
 Ruth Herbert, University of Sheffield
• Internationale behandelmethoden voor syntaxis
 Djaina Satoer, Femke Nouwens, Erasmus MC
 Universitair Medisch Centrum / Rijndam Revalidatie
• Uitwisseling behandelmaterialen deelnemers 
 en nog te verschijnen materiaal
 Laura Bos, Anouk Meurs-van Driel
• Panel discussie: 
 wel of niet behandelen van volledige zinnen?
 Roelien Bastiaanse, Rijksuniversiteit Groningen
 Marina Ruiter, Radboud Universiteit
• Surprise lezing


