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Communicatiepartnertraining

} Participatie en welzijn van persoon met afasie 
(PMA);

} Omgeving;
} Communicatiestrategieën en -hulpmiddelen.

Simmons-Mackie, Raymer, & Cherney (2016)



} Zorgprofessionals (ZP’s).
} PMA kunnen op dezelfde wijze participeren in het zorgproces 

als personen zonder afasie. 
} Richt zich op communicatieve vaardigheden van ZP’s en op de 

communicatieve toegankelijkheid van de zorgorganisatie.

Training Con-tAct (Oostveen, Berns & Jünger, 2018) 



} Richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van afasie’
} VN-verdrag
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Aanleiding

De Nederlandse overheid verplicht zich om te 
bouwen aan een inclusieve samenleving waarin 
mensen met een beperking volwaardig mee kunnen 
doen, regie hebben over hun eigen leven, meedoen 
op voet van gelijkheid, niet gediscrimineerd worden 
en toegang hebben tot dezelfde voorzieningen en 
diensten als mensen zonder beperking.

Voor communicatief kwetsbare personen is 
de toegankelijkheid van de zorg minder 
(Stransky, Jensen & Morris, 2018) 

Effectieve communicatie tussen 
zorgprofessionals en cliënten kan bijdragen 
aan betere toegankelijkheid en betere 
resultaten van de zorg (Street, Makoul, 
Arora, & Epstein, 2009)

Communicatietrainingen voor zorgprofessionals 
leiden tot verbeterde communicatie met personen 
met afasie (Simmons-Mackie, Raymer, & Cherney, 
2016; Horton, Lane, & Shiggins, 2016)



Interventie: Training Con-tAct



} Heterogene groep 
zorgprofessionals

} 3 uur en 2 uur
} 15 deelnemers
} Trainingsmateriaal is 

beschikbaar (dia’s, 
opdrachten, films,  
rollenspelteksten enz.) 

Twee bijeenkomsten

} In bijeenkomst 1: 
PMA aanwezig tbv
oefengesprekken 
met deelnemers 

} Tussentijds: video-
opname van 
gesprek met PMA

Deelname pma

} 30 filmfragmenten
van 4 PMA in 
gesprek met 3 
logo’s

Instructiefilms 

Training Con-tAct

Afval%20kleinstukje_Trim.mp4


} In welke mate heeft Training Con-tAct effect op de 
communicatie tussen ZP’s en PMA? 

} Hoe beoordelen ZP’s hun eigen kennis over afasie en 
hun communicatievaardigheden? 

} Hoe ervaren PMA de communicatieve toegankelijkheid 
van Rijndam?

Onderzoeksvragen 



Effectonderzoek in Rijndam Revalidatie
Rotterdam



Discipline 
Activiteitenbegeleider 1
Ergotherapeut 5
Fysiotherapeut 1
Psycholoog 2
Psychologie-assistent 2
Maatschappelijk werkende 2
Therapie-assistent 1
Verpleegkundige 1



Kwantitatief: 
} Beoordeling van de communicatie in een gesprek tussen 

zorgprofessional en persoon met afasie (‘Meting Con-tAct’; Nikkels & 
Berns, 2019)

} Vragenlijst naar ervaringen met communicatie met personen met 
afasie (‘Communicatie met personen met afasie’; Hoogenboom & 
Berns, 2018)

Kwalitatief: 
} Focusgroep met revalidanten met afasie 
} Focusgroep met ZP’s die Training Con-tAct gevolgd hebben

Meetinstrumenten



} In hoeverre is het gedrag van de zorgprofessional op gebied 
van erkennen, ondersteunen en checken passend tijdens het 
gesprek met de PMA?

} De meting beoordeelt elf gedragingen via een 4-punt 
Likertschaal. 

Beoordeling van de communicatie: 
‘Meting Con-tAct’ (Nikkels & Berns, 2019)



} Inventariseert hoe zorgprofessionals hun kennis over afasie en 
hun ervaringen met het communiceren met PMA zelf 
beoordelen. 

} De lijst bestaat uit vijftien vragen. 

Vragenlijst ‘Communicatie met personen met 
afasie’ (Hoogenboom & Berns, 2018)



Ervaringen met 
- informatievoorziening en ‘samen beslissen’ en 
- communicatie met medewerkers van Rijndam.

Focusgroep met PMA



Visies en ervaringen ten aanzien van de impact van 
Training Con-tAct op

à eigen kennis, vaardigheden en communicatief gedrag 
à het contact met PMA en 
à de communicatieve toegankelijkheid van de organisatie.

Focusgroep met zorgprofessionals



Resultaten Meting Con-tAct

} 14 video’s (7 voor- en 7 nametingen) zijn beoordeeld 
door een ervaren afasietherapeut.





Categorie gem. score 
voor TC (M) 

gem. score 
na TC (M) 

sign aantal zp’s 
met hogere 
score na 
TC 

aantal zp’s 
met gelijke 
score voor 
en na TC 

aantal zp’s 
met lagere 
score na TC 

Erkennen 3.64 3.79 .48 3 2 2 
Ondersteunen 2.91 3.66 .13 6 0 1 
Checken 2.07 3.43 .11 5 1 1 

 



}De gemiddelde beoordeling van vrijwel alle items 
is ná de training hoger dan ervóór;

}Drie van de vier items van ‘erkennen’ scoren 
voorafgaand aan de training al bijna maximaal;

} ‘Ondersteunen’ en ‘checken’: vóór de training 
onvoldoende, na de training voldoende. Past bij 
inhoud van Training Con-tAct.  

Resultaten Meting Con-tAct



} Alle 15 deelnemers aan Training Con-tAct hebben de 
vragenlijst vlak vóór en uiterlijk 8 weken na de training 
ingevuld. 

Resultaten Vragenlijst communicatie met PMA







Significant verschil
} ‘Ik denk dat personen met afasie gefrustreerd raken als ze met 

mij communiceren.’
} ‘Ik voel me opgelaten als ik met personen met afasie 

communiceer.’

Geen significant verschil 
} ‘Ik raak gefrustreerd als ik met personen met afasie 

communiceer.’

Resultaten Vragenlijst ‘Communicatie met PMA’



} Informatievoorziening en samen beslissen 
} beleving van de communicatie met medewerkers van de 

organisatie. 

Resultaten focusgroep met PMA

‘Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd’ (Harry)

‘maar bij de logopedist ben je alleen met haar in de 
kamer en je praat met haar maar bij de verpleegster 
die komt alleen goedemorgen hoe gaat het met u dat 
is alles eh meer niet’ (Stijn)

I: ‘gewoon een leuk gesprek over de vakantie of over het weekend, 
heb jij dat ook wel eens?’
‘ja meestal de logopedie met x (de logopediste) ik word meestal 
blij als ik haar zie want ik kan met haar praten’ (Stijn)

logopedie juffrouw x (de logopediste) tuurlijk zij mhm
mhm nummer één nummer één ik heb haar natuurlijk 
vanaf het begin heb ik haar en dankzij haar ben ik nu 
anders ander in mijn hoofd  (Ceyda)



} De impact die Training Con-tAct volgens de zorgprofessionals 
heeft op hun eigen communicatie met PMA;  

} De impact die Training Con-tAct volgens de zorgprofessionals 
heeft op hun ‘niet-communicatieve gedrag’, op de 
communicatieve toegankelijkheid van de zorgorganisatie en op 
de PMA die zij behandelen; 

} De mening van de zorgprofessionals over vorm en inhoud van 
Training Con-tAct.

Resultaten focusgroep met ZP

‘Voor mijn gevoel is het meer bespreekbaar nu met de patiënt. 
Voorheen voelde ik dat ik dat zelf op moest lossen, want ik moet 
daar toch mee om kunnen gaan en nu kan je het iets van elkaar 
maken, van okee, help mij hoe ik jou beter kan begrijpen en ik kan 
dan de praktische dingen die hier aan bod zijn gekomen ook 
voorstellen.’ (P6)

‘Soms denk ik een afasiepatiënt die heeft niet zoveel, tenminste 
die kan niet zoveel vertellen, dus doe ik een half uur. Nu denk ik 
nee, doe maar gewoon een uur, want dan kan ik even de tijd 
nemen om dat goed eruit te kunnen halen.’ (P5)

‘Ik hoop dat de patiënten het merken, dat je meer de tijd 
neemt, rustiger bent, vertrouwen hebt in jezelf en dat je dat 
ook uitstraalt naar de patiënt van nou, we komen er wel uit 
en als we er niet uitkomen is het ook niet erg, het is ook 
heel vervelend, ja, dat je daardoor al meer een band 
creëert, het vertrouwen bij de patiënt ook wint.’ (P3)

‘Dat (de gespreksoefeningen met pma tijdens de training) is heel 
leerzaam, want je kan gewoon direct zien wat er gebeurt op het 
moment dat er een bepaalde vraag wordt gesteld of eh bijv. pen en 
papier erbij wordt gepakt.’ (P3)



} Onderzoeksmethode

} Communicatief gedrag: erkennen, ondersteunen en checken 
(Meting Con-tAct)

} Eigen kennis en ervaringen ZP’s (Vragenlijst ‘communicatie met 
personen met afasie)

} Communicatieve toegankelijkheid Rijndam (focusgroep PMA)
} Ervaringen ZP’s (focusgroep ZP)

Discussie 



} Positieve invloed op de communicatieve vaardigheden 

van 15 ZP’s in Rijndam Revalidatie Rotterdam. 

} Meer zelfvertrouwen.

} Toepassing van geleerde technieken in het dagelijks 

handelen. 

} Meting Con-tAct en Vragenlijst ‘Communicatie met 

personen met afasie’: bruikbaar, maar onderzoek nodig ter 

verbetering.

} Vervolgonderzoek naar effect van Training Con-tAct

Conclusie 



Impact Training Con-tAct

} Sinds maart 2018 hebben ongeveer 75 logopedisten 
Cursus Con-tAct gevolgd à Training Con-tAct wordt steeds 
meer aangeboden in zorgorganisaties.

} Rollen van de logopedist: innovator, ondernemer, 
samenwerker.

} Betrokkenheid van afasiecentra en personen met afasie.

} Taak van de logopedist: bijdragen aan communicatief 
toegankelijke samenleving. 



Zorg voor communicatie gaat verder dan 
alleen zorg voor het individu; de 
deskundigheid van de logopedist is breed 
inzetbaar ten gunste van een communicatief 
toegankelijke samenleving. 
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Zijn er nog vragen?


