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Deze sessie

• Waar staan we nu? 

• Korte ad hoc enquête bij deelnemers 

• Stand van zaken CCS op divers vlak 

• Middels ‘Checklist CCS’ (Afasieconferentie 2020) een casus doorlopen. 

• Eventueel: scoren van een aantal subtests van de Afasienet Cognitieve 

Communicatie Screening  

• Voortdurend: ruimte voor vragen en/of discussie. 



Cognitieve communicatiestoornissen 
(CCS)

• Incidentie

• Impact

• Heterogene groep

• Multidisciplinaire samenwerking



Cognitieve communicatiestoornissen 

• Meer aandacht en ontwikkeling 

• Werkgroep CCS: nieuwe aanwas

- Logische reeks vervangen
- Ontwikkelingen bijhouden (inter)nationaal 
- Onderwijs- en scholing
- Leidraad ontwikkelen
- Onderzoek 
- Interdisciplinair



Checklist 
Cognitieve Communicatie Stoornissen



Casus meneer A.

Personalia
• Leeftijd: 62 jaar
• Beroep: ICT/Telecom (internationaal)
• Hobby’s: naar 2e huis in Italië
• Burgerlijke staat: getrouwd (30 jaar samen)

Medische diagnose
• Herseninfarct a. cerebri media rechts o.b.v. carotis dissectie d.d. 23.11.2021

Logopedische diagnose 
• Bij aanvang revalidatie: lichte dysartrie en dysfagie. Vermoeden van cognitieve 

communicatiestoornissen.
• Huidige: cognitieve communicatiestoornissen. 

Begeleidingstraject
• Ziekenhuis 23.11.2022 – 29.11.2022
• Klinische revalidatie 29.11.2022 - 10.2.2022
• Poliklinische revalidatie juni 2022 - heden



Klinimetrie
Afasienet Screening Cognitieve Communicatie Stoornissen (dec. 2021)



Vragenlijst u-versie
Januari 2022

- Iets trager spreken (en minder snel formuleren)
- Iets sneller geïrriteerd

Iets minder:
- duidelijk spreken
- oogcontact (hoort dit vaak van partner)
- mimische expressie
- typen (WhatsApp gaat nu met veel spelfouten)

Opmerking: Frans spreken gaat minder goed. 



Klinimetrie

• ACLS (dec. 2022)

Niveau 4 

Leren: insteken op dagelijks routine. Nieuwe (concepten) leren door activiteitentraining, strategietraining, 
gebruik hulpmiddelen. Hulp bij problemen oplossen en leren van nieuwe dingen. Dagelijks supervisie nodig 

• NPO (dec. en feb. 2022)

Neglect ten nadele van links. 

Tempo van informatieverwerking:  is voor visuele informatie laag. Bij verbale informatie normaal. 

De verdeelde aandacht is evident gestoord. Selectieve aandacht aan de lage kant. Volgehouden aandacht lijkt 
verminderd, mogelijk met name bij toename van vermoeidheid. Gerichte aandacht lijkt goed.

Geheugen: behoudens enige moeite met complexe bewerking van informatie in het werkgeheugen wordt geen 
verminderde geheugenfunctie geconstateerd. Dhr. is in staat informatie in te prenten, op te slaan en op te 
diepen uit het geheugen. 

Executieve functies: dhr. toont moeite met overzien van meerdere stappen bij het plannen. Het lukt niet altijd 
een adequate strategie te bedenken om een probleem op te lossen. Dhr. toont wel intellectueel inzicht en 
redeneervermogen. 



Niveaus van ziekte-inzicht (Crosson, e.a., 1989)

3.Anticiperend 
inzicht

(compenseren)

2. Emergent inzicht
(herkennen)

1. Intellectueel inzicht
(weten)

0. Geen enkel besef



Aanvankelijke hulpvraag algemeen
• ‘Dat ik weer net zo druk doende kan zijn als voorheen’. 

Aanvankelijke hulpvraag logopedie
• ‘Ik wil weer spreken als voorheen’. 

Logopedische behandeling
• Heeft zich eerst gericht op verminderen dysartrie en dysfagie. 
• Oogcontact



Huidige situatie
• Dagelijks leven

- Elke ochtend zwemmen met buurman
- Lezen van krant en boeken 
- Sporten in de sportschool
- Sociaal: wekelijks zoomgesprek familie, ‘biervrienden’ afspreken
- Regelmatig reizen naar Italië (partner veel daar)
- Vorige week eerste keer op werk 

- Lang slapen en overdag rusten
- Moeite met overzicht, balans in de dag/week, snel overprikkeld

• Poliklinische revalidatie: 
- cognitiegroep, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk



Vragenlijsten u- versie
Januari 2022

- Iets trager spreken 

Iets minder:
- duidelijk spreken
- oogcontact makend (hoort dit vaak van partner)
- mimische expressie
- sneller geïrriteerd raken
- snel formuleren
- typen (WhatsApp gaat nu met veel spelfouten)

Opmerking: Frans spreken gaat minder goed. 

Augustus 2022

- Iets trager spreken 
- Iets vaker in herhaling vallen
- Iets sneller de ander onderbreken

Iets minder:
- duidelijk spreken
- ‘to the point’ 
- begrijpelijk vertellen
- omschakelen van onderwerp 
- oogcontact 
- mimische expressie
- adequaat reageren op wat er wordt gezegd
- interesse in de gesprekspartner
- de draad vasthouden
- een groepsgesprek volgen 
- gesprek volgen in een luidruchtige omgeving 
- typen

Opmerking: ‘Heb nog geen zware diepgaande 
gesprekken gehad zoals op werk’. 



Vragenlijsten communicatie (sept. 2022)

Partner

* Huis- tuin- en keukengesprekken wel,
maar diepere gesprekken anders 

Familie & vrienden
(5)

Iets minder Duidelijk 
minder

Spreekt hij even duidelijk als voorheen? 3/5
Spreekt hij met dezelfde intonatie en toonhoogte? 3/5
Kan hij de juiste woorden vinden? 3/5 1/5
Vertelt hij even bondig of kernachtig? 1/5
Kan hij net zo begrijpelijk vertellen als vroeger? 1/5
Kan hij een groepsgesprek volgen? 3/5 1/5
Kan hij een gesprek in een luidruchtige omgeving volgen? 3/5 2/5
Kijkt hij de gesprekspartner even vaak aan als voorheen? 3/5
Gebruikt hij evenveel mimiek tijdens het spreken? 3/5 1/5
Reageert hij adequaat op wat iemand zegt of vraagt? 1/5
Lukt het hem om te lezen als voor het hersenletsel? 1/5
Gaat het schrijven als voorheen? 1/5
Gaat het appen/typen als voorheen? 1/5
Spreekt hij in hetzelfde tempo? Trager

Iets minder Duidelijk 
minder

Spreekt hij even duidelijk als voorheen? V
Vertelt hij even bondig of kernachtig? V
Kan hij net zo begrijpelijk vertellen als vroeger? V
Kan hij een 1-op-1 gesprek volgen? V
Kan hij een groepsgesprek volgen? V
Kan hij een gesprek in een luidruchtige omgeving volgen? V
Kan hij omschakelen van onderwerp? V
Kijkt hij de gesprekspartner even vaak aan als voorheen? V
Gebruikt hij evenveel mimiek tijdens het spreken? V
Houdt hij rekening met de situatie en de persoon waarmee hij 
spreekt, bijvoorbeeld door de woordkeuze aan te passen of 
harder of zachter te spreken?

V

Neemt hij evenveel initiatief in een gesprek? * V
Spreekt hij in hetzelfde tempo? Trager



Huidige hulpvraag algemeen
• ‘Dag plannen werk & privé: ik heb nu 2 agenda’s, erg lastig’.  

Huidige hulpvraag logopedie
• ‘Nog iets vloeiender spreken (‘s ochtends zijn spieren stijf)’. 
• ‘Met iets meer mimiek en intonatie spreken’.

Logopedische behandeling?
Doelen?



• Inzicht
• Zelf omgeving informeren  
• Oogcontact 
• ‘To the point’
• Mimiek 
• …….



Onderweg…..! 



Bedankt!!

werkgroepccsafasienet@gmail.com


