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Achtergrond 
Hoewel onderzoek naar afasie therapie in een zeer vroeg stadium positieve resultaten laat zien (de 
Jong- Hagelstein et al. 2011, Godecke et al. 2012, Sickert et al. 2014), is er geen evidentie van deze 
behandeling over een langere termijn (Brady et al. 2012). Verschillen in therapie intensiteit en soort 
therapie dragen significant bij aan deze wisselende resultaten.  
Deze studie onderzoekt de resultaten van een gestandaardiseerd therapie programma voor 
afasiepatiënten, in een zeer vroeg stadium in vergelijking met reguliere behandeling. De resultaten 
worden bekeken 4-5 weken post onset en opnieuw na 6 maanden. 
 
De volgende onderzoeksvraag staat in dit onderzoek centraal: 

1. Levert een gestandaardiseerd en intensief afasie therapie programma in de acute en 
subacute fase betere resultaten op het gebied van communicatie, dan reguliere therapie? 

 
Methode 
Dit onderzoek vergelijkt de resultaten op het gebied van communicatie bij 2 onafhankelijke groepen in 
de vroege post onset revalidatie fase. De interventie groep (n= 20) is tijdens dit onderzoek tot stand 
gekomen in de periode van december 2008 tot en met september 2009. Voor de controle groep 
(n=27) zijn gegevens gebruikt van een al eerder uitgevoerde RCT (Godecke et al. 2012). 
 
Voor beide groepen werden de volgende inclusiecriteria gehanteerd: afasie als gevolg van een CVA, 
CVA dient bevestigd te zijn door CT of MRI, een score van 13 of minder op de FAST (Enderby et al. 
1987), medisch stabiel (>10 op de  Glasgow Coma Scale), moet minimaal 30 minuten alert genoeg 
zijn voor interactie, en een ernstscore van minder dan 93.8 op de AQ (aphasia quotient) van de 
Western Aphasia Battery (Kertesz 1982). Voor de interventiegroep werden er 2 criteria toegevoegd: 
de cliënten dienden vloeiend Engels te spreken en binnen 14 dagen post onset te voldoen aan de 
inclusiecriteria. 
 
Interventiegroep 
Cliënten in deze groep ontvingen zo snel mogelijk na intake therapie (gemiddeld 6.1 dag post onset 
(SD 2.3)). Indien een cliënt overgeplaatst werd naar een andere instelling, werd therapie vervolgd 
door een andere therapeut volgens hetzelfde programma. De therapie werd zo snel mogelijk na intake 
gestart; in ieder geval op of voor dag 14 na het CVA.  
Iedere deelnemer ontving 900-1200 min (15-20 uur) aan therapie, verdeeld over 20 sessies in 4 
weken (4-5 uur therapie per week). Mocht het ondanks inspanningen niet lukken binnen 4 weken de 
sessies af te ronden, was er een uitloop mogelijk naar een 5de week.  
Indien er meer dan 2 sessie werden gemist in 1 week, werd de cliënt als niet geschikt bevonden voor 
deze interventie.  
Therapie werd gegeven door 6 therapeuten, die niet betrokken waren bij afnemen van de 
onderzoeken. 
 
Controlegroep 
Deze groep cliënten heeft deelgenomen aan een eerder onderzoek in de periode van 2000-2003. 
Intake heeft gemiddeld plaatsgevonden 3.4 dagen na CVA, de therapie werd een dag later gestart. 
De controlegroep heeft gemiddeld 11 minuten therapie per week ontvangen in een gemiddelde van 3 
weken (22 dagen). 
 
Inhoud van de therapie 
Deelnemers aan deze studie kregen groepstherapie of individuele therapie. Groepstherapie was 
gebaseerd op de CIAT (Pulvermuller, et al. 2001). Behandeling vond plaats in kleine groepen van 2-4 
deelnemers. De logopedist bood ondersteuning afgestemd op de behoeften van iedere deelnemer. 
Deelnemers kregen meerdere kaarten en dienden paren te ‘verzamelen’. Ze konden elkaar niet zien 
en mochten enkel verbaal reageren. De complexiteit van ieders verbale output en de mate van cueing 
en ondersteuning die geboden werd, werd per deelnemer afgestemd op diens niveau.  
 
 



 
Individuele therapie werd gegeven door middel van SFT (Boyle en Coelho 1995), Cued Naming 
therapy (Nettleton en Lesser, 1991), lexicaal- semantische therapie (BOX) (Visch- Brink et al., 1997), 
Mapping Therapy (Schwarts et al., 1994) en/ of Phonological Feature Therapy ( Raymer et al., 1993). 
Op basis van testresultaten koos de behandelend logopedist een behandelprogramma uit de 
hierboven genoemde lijst. Deelnemers ontvingen therapie gebaseerd op 1 enkel programma, of een 
combinatie van meerdere. 
 
85% Van de deelnemers uit de controlegroep ontving geen directe therapie. Indien deelnemers wel 
directe therapie ontvingen was dit individuele cognitieve neuropsychologische en linguïstische 
therapie. Logopedisten maakten hierbij gebruik van de volgende behandelmethoden: BOX, Mapping 
Therapy, SFT. Deelnemers dienden ook plaatjes te beschrijven met als doel samenhang in taal te 
creëren in een gestructureerde en ondersteunde omgeving.  
 
 
Resultaten 
 
De 0 meting gegevens van de interventiegroep en de controlegroep bleken statistisch niet verschillend 
te zijn van elkaar, behalve de starttijd van het eerste assessment en de AQ score. De interventiegroep 
was iets ouder (gemiddeld 70.7, SD 14.3) dan de controlegroep (gemiddeld 67.7, SD 15.4). Het 
verschil in 0 meting gegevens van de AQ is te verklaren door het aantal mensen met een milde afasie 
(30% bij de interventiegroep t.o.v. 11 % bij de controlegroep). Deelnemers in de controlegroep hadden 
een ernstigere communicatieve beperking bij aanvang dan de interventiegroep. 
Na statistische controle voor ernst van de afasie bij aanvang en CVA gerelateerde beperkingen bleek 
het vroegtijdige behandelprogramma een significante voorspeller te zijn voor verbetering op de AQ en 
op de DA score (Discourse Analysis). De DA score is het percentage correcte informatie units die een 
cliënt produceert per minuut.  
Deelnemers van de interventiegroep haalden 18% meer resultaat op de AQ en 1,5% meer op de DA 
score dan de deelnemers van de controlegroep. Deelnemers uit de interventiegroep produceerden 
significant meer accurate en efficiënte verbale uitingen (DA scores) dan de deelnemers van de 
controlegroep aan het einde van de therapie. 
Bij follow-up onderzoek 26 weken na CVA, blijkt dat de interventiegroep het betere herstel blijft 
behouden (interventiegroep scoort 16% hoger op de AQ dan de controlegroep). Op de DA score was 
geen significant verschil te ontdekken tijdens follow up.  
 
 
Conclusie en implicaties voor de praktijk  
 
Bovenstaande laat zien dat afasie therapie door een logopedist, van 45-60 minuten per dag 
gedurende 20 sessies, gestart binnen 2 weken post onset een betere communicatieve output oplevert 
bij mensen met een milde, matige en ernstige afasie in vergelijking met reguliere therapie.  
De resultaten van deze studie ondersteunen dan ook voorgaand onderzoek dat het belang aanhaalt 
van therapie intensiteit bij afasie therapie in een vroeg stadium. Daarnaast wordt er uitgelicht dat 
mensen met afasie ook in staat zijn om in een zeer vroeg stadium dagelijkse therapie van 60 minuten 
te ontvangen.  
Voor mensen met een milde tot ernstige afasie is het haalbaar en voordelig gebleken zo vroeg en met 
deze intensiteit van therapie te starten. Deze studie voegt evidentie toe dat de suggestie geeft 
therapie uit te breiden (in intensiteit, frequentie en aantal) in de acute fase om de effecten van 
spontaan herstel te vergroten. 


