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Achtergrond 
Fatische problemen kunnen moeilijkheden veroorzaken in de interactie tussen twee gesprekspartners. 
Zowel de afasiepatiënt als zijn gesprekspartner kunnen daar op een bepaalde manier mee omgaan. 
Zo kan de afasiepatiënt non-verbale communicatiekanalen inzetten zoals het gebruik van gebaren, 
wijzen of het gericht aankijken van de gesprekspartner, en de gesprekspartner kan proberen de 
afasiepatiënt te helpen zijn boodschap te formuleren (co-participatie). Dit onderzoek focust zich op 
woordvindingsproblemen bij afasie en hoe hiermee wordt omgegaan door de afasiepatiënt en zijn 
gesprekspartner tijdens het voeren van een gesprek. Er wordt onderzocht hoe de interactie bij 
woordvindingsproblemen vormgegeven wordt tussen de afasiepatiënt en zijn (gezonde) 
gesprekspartner in twee situaties. Het gaat om de thuissituatie van de afasiepatiënt waarbij de 
gesprekspartner een familielid of bekende van de patiënt is, en om een therapiesituatie met een 
logopedist als gesprekspartner. Deze twee situaties verschillen van elkaar: in de thuissituatie 
communiceert de afasiepatiënt met iemand met wie hij een levensgeschiedenis deelt en die op de 
hoogte is van achtergrondinformatie, en het gesprek met een logopedist vindt in een therapiesituatie 
plaats. Dit gesprek is aan meer restricties gebonden. Eerdere studies hebben aangetoond dat de 
interactie binnen de afasietherapie asymmetrisch en meer therapeut-gericht kan zijn. Ook is uit eerder 
onderzoek bekend dat familieleden verschillend kunnen reageren op de woordvindingsproblemen van 
afasiepatiënten.  
 
De twee volgende onderzoeksvragen staan in dit onderzoek centraal: 
1. Hoe doen afasiepatiënten een beroep op hun gesprekspartner bij woordvindingsproblemen? 
2. Wat voor soort hulp bieden de gesprekspartners afasiepatiënten bij woordvindingsproblemen?  
 
Methode 
Er zijn 20 conversaties tussen de patiënt en zijn omgeving opgenomen op video. Van de 20 
conversaties zijn er 10 in de thuissituatie opgenomen en 10 aan het begin van een therapiesituatie. 
Het gaat hier om twee verschillende onderzoeksgroepen. In zowel de thuis- als de therapiesituatie zijn 
er 5 mannen en 5 vrouwen met afasie geïncludeerd, in de leeftijd van 33 – 79 jaar. Alle afatische 
deelnemers hebben een CVA links doorgemaakt. De afasie varieerde van niet-vloeiend tot vloeiend 
en waren tenminste van gemiddelde ernst. Ondanks de aanwezige woordvindingsproblemen 
gebruikten ze allemaal met name het spreken om zich duidelijk te maken. De conversaties werden in 
de meeste gevallen met 1 gesprekspartner gevoerd, in één thuissituatie werd de conversatie met 3 
personen gevoerd. De conversaties waren allen sociaal van aard: in de thuissituatie werd het gesprek 
gevoerd in de woonkamer of aan de keukentafel en in deze gesprekken waren dagelijkse bezigheden 
onderwerp van gesprek. In de therapiesituatie vond het gesprek plaats in de behandelkamer van de 
logopedist met als onderwerp recente bezigheden van de patiënt. Dit gesprek werd gevoerd aan het 
begin van de therapie wanneer er nog geen concrete oefeningen werden gedaan of aangeboden.  
Alle conversaties werden getranscribeerd en relevante non-verbale uitingen werden erbij genoteerd. 
Als eerste stap in de analyse werden alle woordvindingsproblemen geïdentificeerd, waarbij alle 
uitingen daarvan meegerekend werden (bijvoorbeeld het afbreken van woorden of zinnen, pauzeren 
etc.) Vervolgens werd bij ieder woordvindingsprobleem geanalyseerd in hoeverre de afasiepatiënt een 
beroep deed op zijn gesprekspartner en op welke manier hij dit deed (gericht aankijken, gebaren, 
wijzen etc.). De derde stap in de analyse was het beoordelen op welke manier de gesprekspartners 
reageerden op de afasiepatiënt in het geval van een woordvindingsprobleem en/of verzoek om hulp 
(co-participatie). Ook werd daarbij gekeken in hoeverre er verschil was in aanpak van de 
gesprekspartners in de twee verschillende situaties.  
 
Resultaten 
 
Verzoek om hulp in het geval van woordvindingsproblemen 
Het gericht aankijken van de gesprekspartner werd veelvuldig ingezet door alle afasiepatiënten. Dit 
werd vooral gedaan wanneer de patiënt al was begonnen met spreken maar zijn boodschap niet kon 
afmaken door de woordvindingsproblemen. Zeker in thuissituaties is het gericht aankijken van de 
gesprekspartner voldoende om hem te laten meehelpen het woord te vinden, vooral wanneer door de 
patiënt al een gedeelte van het doelwoord wordt benoemd. De gesprekspartner treedt dan op als ‘co-



constructor’. In therapiesituatie werkt het gericht aankijken van de gesprekspartner niet op dezelfde 
manier. Ook daar kijkt de afasiepatiënt vaak naar de logopedist bij woordvindingsproblemen maar de 
logopedist blijft vaker in eerste instantie stil en komt de patiënt niet direct te hulp. Het gevolg daarvan 
is dat de patiënt weer zelf probeert het woord te vinden. De patiënt kijkt de logopedist weer aan als hij 
zijn zoekactie opgeeft. In therapie is het dus lang niet altijd zo dat het gericht aankijken van de 
gesprekspartner een uitnodiging is voor de gesprekspartner om als ‘co-contructor’ op te treden. 
Woordvindingsproblemen in een conversatie binnen de therapie zijn derhalve vaak lang en 
bewerkelijk voor de afasiepatiënt.  
Het aanwijzen van een object in de ruimte was in conversaties in de thuissituatie ook vaak voldoende 
uitnodiging voor de gesprekspartner om hulp te bieden.  
 
De co-participatie van de gesprekspartner 
In conversaties in thuissituaties zijn de woordvindingsproblemen niet altijd belemmerend voor de 
voortgang van het gesprek aangezien de gesprekspartner regelmatig hulp biedt door bijvoorbeeld het 
invullen/ aanvullen van het doelwoord. Hiervoor hoeft de afasiepatiënt zelfs niet altijd gericht om hulp 
te vragen. De gesprekspartners lijken veelvuldig gebruik te maken van non-verbale communicatie en 
de context om het gesprek op gang te houden en elkaar beter te begrijpen. Het feit dat ze een 
levensgeschiedenis delen en op de hoogte zijn van relevante achtergrondinformatie lijkt het snel en 
adequaat hulp kunnen bieden te faciliteren.  
In conversaties in de therapiesituatie zijn de woordvindingsproblemen prominent aanwezig en wordt 
minder snel hulp geboden door de logopedist. Wanneer er uiteindelijk wel hulp geboden wordt, 
gebeurt dit ook op een andere manier dan in de thuissituatie: de logopedist stelt regelmatig een 
aanvullende en gerichte vraag die naar het doelwoord leidt, echter zonder het doelwoord aan te 
vullen. Wanneer de patiënt adequaat en gericht reageert op de aanvullende vraag benoemt de 
logopedist vaak wel het doelwoord. Op deze manier probeert de logopedist de afasiepatiënt het woord 
wel zelf te laten vinden. Het kan zijn dat het missen van relevante achtergrondinformatie die de 
gesprekspartner wel heeft, maakt dat de logopedist niet snel het doelwoord kan aanvullen. Echter is 
het ook zo dat het doel van de logopedist is om de afasiepatiënt zelf te laten spreken en het woord te 
vinden.  
 
Co-participatie in conversaties met 3 personen 
In conversaties met 3 personen waarvan de ene gesprekspartner een bekende is van de afasiepatiënt 
en de andere niet, gaat het verzoek om hulp van de patiënt vaak naar de bekende gesprekspartner. 
De hulp wordt dan gevraagd door het gericht aankijken van die ander, maar ook door het expliciet 
wijzen naar hem. Het bieden van de hulp gebeurt dan niet enkel door het aanvullen van het 
doelwoord, maar ook door het overdragen van de boodschap naar de andere, minder bekende, 
gesprekspartner.  
 
Conclusie en implicaties voor de praktijk 
Gesprekspartners in de thuissituatie en in de therapiesituatie verschillen in hoe ze ingaan op de 
uitnodiging van de afasiepatiënt om hulp te bieden bij woordvindingsproblemen tijdens een gesprek. In 
gesprek met bekenden zijn de zoekacties kort en minimaal aanwezig, terwijl in gesprek met de 
logopedist de zoekacties lang en expliciet aanwezig zijn. Het gericht aankijken van en het wijzen naar 
de gesprekspartner wordt vaak succesvol ingezet in gesprekken met bekenden, terwijl in gesprekken 
met de logopedist vaak enkel het gericht aankijken van de gesprekspartner wordt ingezet waar 
vervolgens nauwelijks op in wordt gegaan door de logopedist. De bekende gesprekspartners reageren 
vaak snel en behulpzaam door het aanvullen van het doelwoord, terwijl de logopedist nauwelijks hulp 
biedt of door het stellen van aanvullende en gerichte vragen over het doelwoord. De conversaties met 
bekende gesprekspartners in thuissituaties verlopen derhalve redelijk vloeiend, en conversaties met 
de logopedist in therapiesituaties worden expliciet belemmerd door de woordvindingsproblemen. De 
logopedist hanteert meer een therapeutische benadering in een gesprek. Het kan nodig zijn om deze 
benadering over te dragen aan de gesprekspartners in de thuissituatie, maar nader onderzoek is 
nodig om erachter te komen welke cues het beste werken bij woordvindingsproblemen in een gesprek 
en op welke manier deze cues dan moeten worden ingezet.  

 


