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Achtergrond 
Uit onderzoek bij gezonde proefpersonen is bekend dat het benoemen van afbeelding-woordparen 
zonder categoriale verwantschap (zoals ‘ring’ en ‘duur’) makkelijker gaat dan het benoemen van 
afbeelding-woordparen met een categoriale verwantschap (zoals ‘armband’ en ‘oorbellen’). Het is niet 
bekend of dit effect ook gevonden wordt bij patiënten met afasie die moeite hebben met benoemen.  
Als het zo is dat een bepaald type semantische verwantschap tussen woorden betere resultaten 
oplevert, dan kan dit leiden tot effectievere therapieresultaten. 
Het doel van deze studie is om het effect van verschillende cues met elkaar te vergelijken bij 
afasiepatiënten met benoemproblemen. De ene cue geeft kenmerkende eigenschappen van het 
doelwoord weer en de andere cue geeft categoriale verwantschap met het doelwoord weer.  
 
Het semantische netwerk bestaat uit conceptuele eigenschappen van woorden. Een set van 
conceptuele eigenschappen moet geactiveerd worden om uiteindelijk het lexicale concept te 
activeren. De conceptuele representatie van ‘hond’ kan weergegeven worden door de eigenschappen 
‘(huis)dier’, ‘blaft’ en staart’ en wordt gebruikt om het lexicale concept ‘hond’ te achterhalen. Het 
semantische netwerk bestaat dus uit verbindingen van conceptuele eigenschappen van woorden 
waarbij inhoudelijk gerelateerde eigenschappen nauw met elkaar verbonden zijn. Activatie verspreidt 
zich door dit netwerk door de semantische eigenschappen. De uiteindelijke selectie van het lexicale 
concept van het doelwoord vindt plaats wanneer de geschikte set van semantische eigenschappen is 
geactiveerd.  
Afasiepatiënten met benoemproblemen produceren veelal semantische parafasieën die of een 
categoriale verwantschap hebben (bijvoorbeeld konijn bij de afbeelding van een hond) of een 
associatieve relatie hebben (bijvoorbeeld noot bij de afbeelding van een eekhoorn).  
 
Een van de redenen om onderzoek te starten naar het effect van verschillende cues bij 
benoemproblemen bij afasiepatiënten, is de evidentie over de interferentie tussen afbeeldingen en 
woordcues. In de studie van Spalek et al. (2013) werd aan gezonde proefpersonen gevraagd om 
afbeeldingen te benoemen. De te benoemen afbeeldingen werden in combinatie met een geschreven 
woord aan de proefpersonen getoond. De geschreven woorden hadden een verwantschap met de te 
benoemen afbeelding. Er werd bij de gezonde proefpersonen een langzamere reactietijd 
geconstateerd bij het benoemen van afbeelding-woordparen als er sprake was van een categoriale 
verwantschap (paard-hond) dan bij het benoemen van afbeelding-woordparen waarbij er geen sprake 
was van een categoriale verwantschap (potlood-hond). Daarnaast werd een snellere reactietijd 
geconstateerd bij het benoemen van afbeelding-woordparen met een semantisch gerelateerde maar 
geen categoriale verwantschap (staart – hond) dan bij het benoemen van afbeelding-woordparen die 
geen categoriale verwantschap hebben (potlood-hond). Op basis hiervan stellen de onderzoekers van 
dit onderzoek dat cues die kenmerkende eigenschappen van het doelwoord weergeven het 
benoemen bij afasiepatiënten meer vergemakkelijken dan cues die categoriale eigenschappen van 
het doelwoord weergeven. 
 
Methode 
Acht afasiepatiënten hebben deelgenomen aan de studie. Volgens de classificatie op basis van de 
Western Aphasia Battery Quotiënt betrof het vijf patiënten met een amnestische afasie, één patiënt 
met een afasie van Wernicke en twee patiënten met een afasie van Broca. Alle patiënten behaalden 
een afwijkende score op de Boston Naming Test. De onderlinge mate van ernst van de 
benoemproblemen waren verschillend. Er werden drie sets met items samengesteld. 
Set 1 bestond 25 afbeeldingen, ieder gepaard met drie woordcues die tot dezelfde categorie behoren 
als de afbeelding (enkel – knie / voet / pols).  
Set 2 bestond uit 25 afbeeldingen, ieder gepaard met drie woordcues die kenmerkende 
eigenschappen weergeven van de afbeelding (olifant – groot / dierentuin / Afrika).  
Set 3 bestond uit 24 controle items die tot dezelfde categorie behoorden of dezelfde kenmerkende 
eigenschappen deelden met de getrainde items van set 1 en 2. 
Er werden twee groepen gemaakt. De eerste groep van vier afasiepatiënten begon met de training 
waarbij cues met kenmerkende eigenschappen van het doelwoord aangeboden werden. 
Daaropvolgend werd de training aangeboden waarbij cues met categoriale verwantschap werden 
aangeboden. De tweede groep van vier afasiepatiënten kreeg dezelfde trainingen aangeboden in de 
omgekeerde volgorde.  



Iedere deelnemer ontving tweewekelijks therapie van 45-60 minuten per sessie. De criteria voor 
afronding van de gehele therapie waren dat er meer dan 80% van de items goed benoemd moest 
worden bij twee achtereenvolgende therapiesessies of wanneer een maximum van 20 behandelingen 
bereikt was. Als gevolg van deze criteria verschilde het aantal behandelingen tussen de deelnemers. 
Wanneer één van de criteria werd bereikt werd er een week pauze ingelast alvorens de therapie 
voortgezet werd met het aanbieden van de andere type cues.  Wanneer één van de criteria opnieuw 
werd bereikt werd de gehele therapie gestopt. 
Gedurende de training werden op vaste momenten testitems afgenomen waarbij de gemaakte fouten 
werden geclassificeerd als semantische parafasie, fonologische parafasie, geen reactie, irrelevante 
uiting, neologisme, of als overige fout. Uiteindelijk zijn de type fouten die gemaakt zijn bij de getrainde 
items vergeleken met de type fouten die zijn gemaakt bij de ongetrainde items. 
 
Resultaten en conclusie 
Beide benaderingen hebben tot een significante verbetering geleid bij het benoemen van getrainde 
items bij zeven van de acht afasiepatiënten. Er werd echter geen generalisatie van dit effect gevonden 
naar de ongetrainde items, ondanks dat deze items categoriale verwantschap hadden en dezelfde 
kenmerkende eigenschappen droegen als de getrainde items. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
patiënten tijdens de training niet specifiek geleerd is om zichzelf te cuen. 
Er werd geen verschil gevonden tussen het effect van de verschillende cues op de benoemproblemen 
terwijl er wel een verschil verwacht werd in het voordeel van de cues die kenmerkende 
eigenschappen van het doelwoord weergeven. De onderzoekers stellen dat de opgenomen 
woordcues in de therapiesets wellicht te algemene kenmerken weergaven van het doelwoord. Verder 
onderzoek waarbij cues met meer verfijnde kenmerkende eigenschappen gebruikt worden, zal wellicht 
tot duidelijkere verschillen leiden. Hierbij kan gedacht worden aan het verder uitsplitsen van 
woordcues in deel-geheel relaties (bumper-auto), functionele relaties (vegen – bezem) contextuele 
relaties (tuin-bij) of associatieve relaties (wortel-konijn).  
Daarnaast is het van belang om verder te onderzoeken bij welke specifieke fatische problemen / bij 
welke type afasie, patiënten baat hebben bij deze specifieke therapie voor benoemproblemen.  
Daarnaast noemen de onderzoekers als eventueel nadeel van de studie dat het een cross-over 
ontwerp betreft. Hierdoor kunnen eventuele effecten van de verschillende trainingsets invloed op 
elkaar hebben gehad. 
 
Implicaties voor de praktijk / om over na te denken: 
Hanteer je bij de behandeling van benoemproblemen bij afasiepatiënten een bepaalde ordening / 
selectie ten aanzien van de type semantische cues die je aanbiedt? Verschilt dit per type 
afasiepatiënt? 
	  


