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Meten bij mensen met afasie
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Observaties en interviews HANTEERBAARHEID

SGL
Envida Rijndam

15 15



N= 5
Leeftijd: 48-64
CVA, afasie

N= 5
Leeftijd: 33-51
Logopedist
Psycholoog

N= 5
Leeftijd: 58-77
CVA, NAH

30 minuten

Papier
Interview

Papier
Zelf invullen

Digitaal
Interview – zelf invullen

N= 3
Leeftijd: 
Dysfagie CVA, ALS

N= 3
Leeftijd: 
Logopedist

60 minuten45 minuten
think aloud methode



Jouw mening telt!

https://www.mentimeter.com/s/14988d4010b0e2f78e18db865282fff2/6b92bd2e0c16/edit


Aspecten die aan bod kwamen

BETEKENIS VAN TAALWEERGAVE VAN TAALVISUALISATIES

LEXICALE 
SEMANTIEK ZINSSEMANTIEKSOORT KENMERK

Herkenbaarheid
Foto versus 

tekening versus 
pictogram 
versus GIF

Lettertype 
onduidelijk

Lettergrootte te 
klein

Abstractheid 
van woorden

Gebruik van 
vakjargon

Complexe 
zinnen

Lange zinnen

Dubbele vragen

Veel info op 1 
pagina

Ontbreken van 
visuele 

ondersteuning

Zwart wit versus 
kleur

Hulp van 
professional Navigatie Relevantie 

antwoordschaal



WP 1 SGL



SGL WP 1
Analytisch raamwerk Thema Bevindingen

Betekenis van taal
Lexicale semantiek

Vraagformulering Moeilijke en abstracte woorden, gebruik van vakjargon ‘zorgplan’

Betekenis van taal
Lexicale semantiek
Visualisatie

Antwoordcategorieën Te weinig, er is vaak geen ‘tussenoptie’ 
Wisselende antwoordcategorieën
Geen visuele ondersteuning terwijl sommige cliënten niet kunnen lezen

Weergave van taal
Lettertype
Lettergrootte
Gebruik van witruimte
Visualisatie

Lay-out Lettertype klein
Veel tekst op 1 pagina
Meerdere topics op 1 pagina

Geen visuele ondersteuning terwijl sommige cliënten niet kunnen lezen

Lengte vragenlijst Te lang

Navigatie Lastig voor cliënten, vragen staan dicht op elkaar, onduidelijk hoeveel vragen nog 
volgen

Karakteristieken cliënt Cliënten hebben veel ondersteuning nodig bij het invullen, terwijl zij wel de wens 
hebben om het zelfstandiger in te vullen

Ondersteuning Vereist te veel communicatieve vaardigheden (lezen, schrijven, begrijpen)
Veel ondersteuning nodig: vraag voorlezen, navigatie, aanbieden pictogrammen 
voor antwoordschaal



Ontwikkelteam

Professionals
Experts
Clienten
Onderzoekers
Studenten

Mock- ups en testing

Pilot
Aanpassen
Uittesten
Eye-tracking en think 
aloud

Opstellen ontwerpregels

Bevindingen literatuur
Gesprekken experts
Eigen inzichten
Inzichten resultaten
mock-ups
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De cliënt kiest

Cliënt kiest tempo 
vragenlijst
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Mock-up en eye-tracking

Stelling versus vraag Ondersteuning met 
beeld of alleen tekst

Gifje – foto -
tekening

Zwart-wit 
versus kleur

Donkere 
versus lichte 
achtergrond

Verdana lettertype en lettergrootte constant 
Een item per scherm
Een regel per zin 
Sleutelwoord vet gedrukt 
Maximaal 15 woorden per zin

Reeds bewezen 
strategieën



Mock-up en eye-tracking



Mock-up en eye-tracking

Verdana lettertype en lettergrootte constant 
Een item per scherm
Een regel per zin 
Sleutelwoord vet gedrukt 
Maximaal 15 woorden per zin

Reeds bewezen 
strategieën

Vraag zet meer aan tot het 
geven van antwoord

Stelling leidt niet tot  beter 
begrip

Geen bewezen strategie op 
basis van mock – up
Voorkeur wisselt per 

persoon

Voorkeur foto boven 
tekening

Gifje bij snel veranderende 
actie

Voorkeur kleur boven 
zwart/wit

Geen bewezen strategie op 
basis van mock – up

Voorkeur wisselt per persoon

Gifje – foto -
tekening

Ondersteuning met 
beeld of alleen tekstStelling versus vraag Zwart/wit versus 

klaar
Donkere versus 

lichte achtergrond



Communcatievriendelijke 
strategieën

BETEKENIS VAN TAALWEERGAVE VAN TAALVISUALISATIES

LEXICALE 
SEMANTIEK ZINSSEMANTIEK

Lengte van 
woorden

Frequentie van 
woorden

Voorstelbaarheid 
van woorden

Lengte van 
zinnen

Actiegerichtheid

Samenhang

Informatie
structuurMate van details

Vet drukken 
kernwoord

Gebruik van 
witruimte

Regelafstand

Lettertype

SOORT KENMERK

Symbool Kleur

Pictogram

Tekening

Foto

GIF

Zwart/wit

Herkenbaarheid

Lettergrootte



Communicatievriendelijke strategieën meetinstrumenten

BETEKENIS VAN TAALWEERGAVE VAN 
TAAL

VISUALISATIES
kernconcept

LEXICALE 
SEMANTIEK ZINSSEMANTIEK

Hoogfrequente 
woorden

Hoog voorstelbare
woorden

Zinslengte 8-12 
woorden

Actiegerichtheid

Samenhang

Informatiestructuur 
gelijk houden

Identificatie

Vet drukken 
kernwoord
Gebruik van 
witruimte

Regelafstand 1.5

Lettertype
Verdana

SOORT KENMERK

KleurTekening

Foto

GIF bij snelle 
verandering 

in actie

Herkenbaarheid

Lettergrootte
afhankelijk 

bestandstype
Weinig details

Achtergrondkleur
Zwart versus wit

1 zin per regel

Tekstregel boven 
statisch beeld

Tekstregel onder 
dynamisch beeld

ANTWOORDSCHAAL

Tekstregel boven 
statisch beeld

Beeld in kleur

Antwoordoptie sluit 
aan bij vraag

Altijd ook audio-aanbieding
Voor aanvang voorkeursweergave respondent vaststellen: achtergrondkleur donker-licht, poppetje antwoordschaal
Informatieknop bij abstracte woorden: extra uitleg bij laagvoorstelbare en/of laagfrequente woorden weergegeven met een 
GIF weergeven als statisch beeld kernconcept, als je er op gaat met cursor à dynamisch beeld
Navigatie: waar ben je in de test, aankondiging volgende vraag, mogelijkheid om terug te gaan naar vorige vraag en antwoord aan te passen

i

Universeel 
pictogram

Taalniveau B1

Dalemans, R., Stans, S., Lemmens, J., 
Cornips, S., Berns, P., Wielaerts, S., Von 
Helden, S., 2020



Communicatievriendelijke strategieën meetinstrumenten

BETEKENIS VAN TAALWEERGAVE VAN TAALVISUALISATIES kernconcept

LEXICALE 
SEMANTIEK

ZINSSEMANTIEK

Hoogfrequente 
woorden (1,2,5)

Hoog voorstelbare
Woorden (1,2,5)

Zinslengte 8-12 
woorden (1,3,5)

Actiegerichtheid (2,5)

Samenhang (1,5)

Priming: 
Informatiestructuur 

gelijk houden (1,2,4,5)

Identificatie (2)

Vet drukken 
kernwoord (1,3,5)

Gebruik van 
witruimte (1)

Regelafstand 1.5 (6)

Lettertype
Verdana (2,3,5)

SOORT KENMERK

Kleur (2,3,5)Tekening (2,5)

Foto (1,2,5)

GIF bij snelle 
verandering 
in actie (2,6)

Herkenbaarheid 
(2,3,5)

Lettergrootte
afhankelijk 

bestandstype (2,5)Weinig details (5)

Achtergrondkleur
Contrast (2,3)

1 zin per regel (3)

Tekstregel boven 
statisch beeld (6)

Tekstregel onder 
dynamisch beeld (6)

ANTWOORDSCHAAL

Tekstregel boven 
statisch beeld (6)

Beeld in kleur (1,2)

Antwoordoptie sluit 
aan bij vraag (1)

Consistentie: maak gebruik van een grid voor een vragenlijst (2,3,4,5)
Audio: altijd ook audio-aanbieden + luidsprekertje op iedere pagina voor herhalen van de audio (1,2,3)
Voorkeursweergave: aanvang voorkeursweergave respondent vaststellen: achtergrondkleur donker-licht, geslacht foto`s, huidskleur poppetje antwoordschaal (2,3)
Informatieknop: bij abstracte woorden: extra uitleg in een ballonnetje bij laagvoorstelbare en/of laagfrequente woorden weergegeven met een + audio aanbieding (1)
GIF weergeven als statisch beeld kernconcept, als je met de cursor naar het play teken gaat à dynamisch beeld  (2)
Navigatie: waar ben je in de test, aankondiging volgende vraag, mogelijkheid om terug te gaan naar vorige vraag en antwoord aan te passen (1,2,3)
Hervatten: mogelijkheid om de vragenlijst tussentijds af te breken en verder te zetten in een volgende sessie zonder dat data verloren gaan (2)

i

Universeel 
pictogram (1)

Handelingsfoto 
bij handeling (5)

objectfoto bij 
object (5)

Portretfoto bij 
emotie (2)

Priming: zelfde 
woord voor zelfde 

concept (1,5)

Ontkenning 
vermijden (4,5,6)

Geen metaforisch 
gebruik van beeld 

(1)
Dalemans, R., Stans, S., Lemmens, J., 
Cornips, S., Berns, P., Wielaerts, S., Von 
Helden, S., 2020

1: Evaluatie vragenlijsten WP 1
2: Co-creatiesessie
3: Pilot mock up prototype 
met eyetracker
4: Bijeenkomsten experts Taal 
en datavisualisatie
5: Literatuurstudie in 
voorbereidingsfase: 
wetenschappelijke literatuur 
en afstudeeropdrachten
6: Visie en eerder onderzoek 
van onderzoekers

Taalniveau B1 (5,6)
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U kiest

Zwarte achtergrond met witte tekst Witte achtergrond met zwarte tekst

1

2 De versie die bij u past



Wilt u een vraag nog een keer horen? klik op  

Wilt u meer weten over een woord? klik op i
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tikt
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Vragen


