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Aanleiding	   	  

Een	  van	  de	  kenmerken	  van	  afasie	  van	  Broca	  is	  niet-‐vloeiende	  haperende	  spraak,	  met	  niet	  meer	  dan	  
drie	  inhoudswoorden	  per	  uiting.	  Meestal	  is	  deze	  afasie	  het	  resultaat	  van	  schade	  in	  de	  frontale	  
spraakgebieden	  in	  de	  linker	  hemisfeer.	  Hoewel	  de	  therapie	  vooral	  gericht	  is	  op	  het	  verbeteren	  van	  de	  
spraak,	  herstellen	  chronische	  patiënten	  zelden	  volledig,	  en	  blijven	  ze	  niet-‐vloeiend.	  

Gangbare	  therapie	  voor	  niet-‐vloeiende	  spraak	  is	  meestal	  gericht	  op	  taalproductie,	  en	  dat	  is	  wat	  juist	  
het	  moeilijkst	  is	  voor	  deze	  groep	  patiënten.	  In	  dit	  artikel	  wordt	  een	  therapie	  besproken	  die	  juist	  
taalverwerking	  van	  gehoorde	  spraak	  met	  mondbeeld	  van	  de	  spreker	  combineert.	  De	  verwachting	  is,	  
dat	  er	  een	  grotere	  verbetering	  hoorbaar	  is	  (in	  benoemen)	  vergeleken	  met	  	  het	  aanbieden	  van	  alleen	  
auditieve	  stimuli.	  

De	  gedachte	  is	  als	  volgt:	  bij	  audio-‐visuele	  spraakverwerking	  is	  meer	  activiteit	  in	  het	  gebied	  van	  Broca	  
dan	  bij	  alleen	  auditieve	  spraakverwerking.	  Verder	  wordt	  het	  gebied	  van	  Broca	  geassocieerd	  met	  de	  
verwerking	  van	  auditieve	  en	  visuele	  aspecten	  van	  spraak.	  Met	  de	  focus	  op	  audio-‐visuele	  spraak	  kan	  
daardoor	  het	  resterende	  deel	  van	  de	  linker	  frontaalkwab	  gestimuleerd	  worden	  en	  daarmee	  de	  
spraakproductie	  verbeteren.	  

Het	  onderzoek	  laat	  zien	  dat	  een	  behandeling	  gericht	  op	  audio-‐visuele	  spraakverwerking	  resulteert	  in	  
een	  grotere	  verbetering	  van	  de	  spraak-‐taalproductie	  dan	  een	  puur	  auditieve	  aanpak.	  

	  

Methode	  en	  procedure	  

Er	  zijn	  drie	  verschillende	  experimenten	  gedaan	  die	  hier	  kort	  besproken	  zullen	  worden.	  

Experiment	  1	  

Het	  effect	  van	  spraaktraining	  op	  de	  vloeiendheid	  bij	  patiënten	  met	  afasie	  van	  Broca.	  Doel:	  het	  effect	  
begrijpen	  van	  speech	  entrainment	  op	  de	  spraakproductie	  bij	  niet-‐vloeiende	  afasie.	  Bij	  deze	  audio-‐
visuele	  opdracht	  probeerden	  de	  proefpersonen	  een	  spreker	  te	  ‘mimen’,	  playbacken,	  doordat	  de	  
mond	  op	  scherm	  zichtbaar	  was.	  Spraak	  kwam	  via	  koptelefoons	  binnen.	  Vervolgens	  moesten	  de	  
proefpersonen	  1	  minuut	  over	  een	  vastgesteld	  script	  (gematcht	  op	  frequentie,	  TT-‐ratio	  en	  aantal	  
woorden)	  spreken.	  Tot	  slot	  was	  de	  opdracht	  mee	  te	  mimen	  zonder	  mondbeeld	  op	  het	  scherm.	  Dit	  
om	  een	  leereffect	  te	  voorkomen.	  

Proefpersonen	  

In	  het	  eerste	  onderzoek	  werden	  dertien	  proefpersonen	  getest.	  Gemiddelde	  leeftijd	  is	  57	  jaar,	  op	  één	  
na	  was	  iedereen	  premorbide	  rechtshandig.	  Iedereen	  was	  minstens	  zes	  maanden	  post	  onset	  na	  zijn	  
eerste	  en	  enige	  beroerte.	  Alle	  deelnemers	  hadden	  schade	  in	  de	  linker	  hemisfeer,	  waarbij	  de	  grootste	  
laesie-‐overlap	  in	  het	  middelste	  gedeelte	  van	  de	  linker	  insula	  werd	  gevonden.	  De	  diagnose	  afasie	  van	  
Broca	  werd	  gesteld	  met	  de	  WAB-‐Revised.	  Daarnaast	  werd	  het	  benoemen	  getest	  met	  de	  BNT	  en	  werd	  



een	  onderdeel	  van	  de	  Apraxia	  Battery	  for	  Adults	  gebruikt	  om	  de	  ernst	  van	  de	  apraxie	  van	  de	  spraak	  
vast	  te	  stellen.	  

Resultaat	  

Om	  te	  begrijpen	  of	  speech	  entrainment	  de	  spraakproductie	  verbetert	  werden	  het	  aantal	  
verschillende	  woorden	  die	  tijdens	  de	  drie	  verschillende	  condities	  werden	  geproduceerd	  vergeleken	  
(speech	  entrainment-‐audiovisueel,	  speech	  entrainment-‐audio	  	  en	  spontane	  taal).	  Audiovisuele	  
speech	  entrainment	  liet	  een	  significant	  verschil	  zien	  ten	  opzichte	  van	  alleen	  auditieve	  speech	  
entrainment.	  Er	  was	  echter	  geen	  significant	  verschil	  tussen	  het	  aantal	  verschillende	  woorden	  tijdens	  
de	  speech	  entrainment	  en	  de	  spontane	  taal.	  Er	  werden	  meer	  dan	  twee	  keer	  zoveel	  verschillende	  
woorden	  geproduceerd	  met	  de	  speech	  entrainment	  dan	  in	  de	  spontane	  taal.	  

	  

Experiment	  2	  

Vastleggen	  mbv	  fMRI	  welk	  neuraal	  mechanisme	  vloeiende	  spraak	  bij	  patiënten	  met	  afasie	  van	  Broca	  
ondersteunt.	  

Proefpersonen	  

Tien	  van	  de	  dertien	  proefpersonen	  uit	  experiment	  1	  namen	  deel	  aan	  experiment	  2.	  Drie	  condities	  
werden	  met	  fMRI	  gemeten:	  audiovisuele	  speech	  entrainment,	  spontane	  taal	  en	  audiovisuele	  
perceptie.	  Tijdens	  de	  eerste	  conditie	  mimeden	  de	  proefpersonen	  een	  spreker	  na.	  Alleen	  de	  mond	  
was	  zichtbaar.	  Bij	  het	  onderdeel	  spontane	  taal	  spraken	  de	  proefpersonen	  over	  wat	  ze	  die	  dag	  hadden	  
meegemaakt	  terwijl	  ze	  de	  mond	  zagen	  meebewegen.	  Bij	  de	  laatste	  conditie	  mochten	  de	  
proefpersonen	  juist	  niet	  het	  gesprokene	  playbacken.	  Vervolgens	  werden	  de	  data	  geanalyseerd	  op	  
verschillende	  niveaus.	  

Resultaat	  

Tien	  patiënten	  en	  20	  gezonde	  proefpersonen	  ondergingen	  fMRI	  terwijl	  ze	  met	  de	  drie	  verschillende	  
onderdelen	  bezig	  waren.	  Omdat	  auditieve	  speech-‐entrainment	  alleen	  te	  weinig	  verbetering	  
opleverde	  in	  experiment	  1,	  werd	  die	  conditie	  niet	  meegenomen.	  

Alle	  drie	  de	  onderdelen	  lieten	  bij	  alle	  proefpersonen	  bilaterale	  activatie	  zien.	  De	  gezonde	  
proefpersonen	  kunnen	  real-‐life	  mee-‐mimen	  zonder	  moeite.	  Maar	  ook	  de	  afasiepatiënten	  konden	  
redelijk	  vloeiend	  meespreken	  bij	  de	  speech	  entrainment.	  Gezonde	  proefpersonen	  hadden	  veel	  
activiteit	  in	  de	  temporaalkwab,	  die	  juist	  bij	  de	  afatici	  aangedaan	  was.	  Daar	  werd	  echter	  
gecompenseerd	  op	  andere	  hersengebieden.	  

	  

Experiment	  3	  

Verbetert	  de	  spraakproductie	  van	  patiënten	  met	  afasie	  van	  Broca	  door	  te	  trainen	  met	  speech	  
entrainment?	  

Proefpersonen	  

Elke	  van	  de	  13	  proefpersonen	  onderging	  een	  6	  weken	  durende	  training	  met	  30	  minuten	  speech	  
entrainment	  per	  dag.	  Zowel	  voor	  als	  na	  de	  zes	  weken	  werd	  er	  een	  fMRI-‐scan	  gemaakt	  om	  de	  
verschillen	  in	  hersenactivatie	  te	  meten.	  

Training	  

De	  scripts	  uit	  experiment	  1	  werden	  gebruikt	  om	  de	  baseline	  te	  bepalen.	  Vervolgens	  werden	  drie	  
andere	  scripts	  gebruikt	  voor	  de	  behandeling	  en	  een	  script	  om	  generalisatie	  te	  meten.	  In	  de	  baseline	  



sessies	  werd	  het	  mondbeeld	  getoond	  op	  een	  Ipod.	  Patiënten	  oefenden	  dagelijks	  zelfstandig	  op	  
hetzelfde	  tijdstip	  en	  moesten	  zo	  vaak	  ze	  konden	  het	  script	  in	  die	  	  minuten	  oefenen.	  Wekelijks	  was	  er	  
controle	  (live	  of	  via	  Skype).	  Elk	  script	  werd	  twee	  weken	  lang	  geoefend.	  

Hoewel	  alle	  proefpersonen	  afasie	  van	  Broca	  hadden,	  verschilde	  het	  basisniveau	  per	  persoon	  
aanzienlijk.	  Sommigen	  produceerden	  maar	  5-‐10%	  van	  het	  script,	  waar	  anderen	  70%	  correct	  
produceerden.	  Hier	  werd	  rekening	  mee	  gehouden	  tijdens	  de	  analyse	  van	  de	  resultaten.	  

Resultaat	  

Alle	  dertien	  proefpersonen	  hebben	  de	  training	  van	  zes	  weken	  volbracht.	  Er	  werden	  meerdere	  
significante	  verbeteringen	  gevonden:	  zowel	  bij	  de	  spraakproductie	  bij	  ongetrainde	  scripts.	  Ook	  
werden	  er	  meer	  verschillende	  woorden	  geproduceerd	  na	  één	  week	  trainen.	  Dit	  was	  na	  zes	  weken	  
echter	  geen	  significante	  verbetering	  meer.	  Om	  te	  zien	  hoe	  veranderingen	  in	  spraakproductie	  door	  
speech	  entrainment	  in	  relatie	  stonden	  tot	  hersenactiviteit,	  is	  de	  hersenactiviteit	  voor	  en	  na	  de	  
behandeling	  gemeten	  bij	  de	  tien	  proefpersonen	  (uit	  experiment	  2).	  Er	  was	  geen	  significant	  verschil	  in	  
corticale	  activatie	  te	  zien.	  

	  

Discussie	  

Real-‐time	  playbacken	  van	  audiovisuele	  spraak	  lijkt	  patiënten	  met	  afasie	  van	  Broca	  te	  helpen	  hun	  
spraakoutput	  te	  vergroten.	  Het	  zien	  van	  de	  mond	  geeft	  cruciale	  informatie	  die	  niet	  gegeven	  wordt	  bij	  
de	  auditieve	  vorm	  alleen.	  Bij	  deze	  laatste	  vorm	  treedt	  dan	  ook	  geen	  significante	  verbetering	  in	  
output	  op.	  

Hoewel	  de	  belangrijkste	  uitkomst	  is	  dat	  er	  meer	  verschillende	  woorden	  gesproken	  worden,	  
suggereren	  de	  resultaten	  ook	  dat	  speech	  entrainment	  leidt	  tot	  vloeiender	  spreken.	  	  

Een	  van	  de	  voornaamste	  klachten	  van	  patiënten	  met	  afasie	  van	  Broca	  is	  dat	  ze	  goed	  weten	  wat	  ze	  
willen	  zeggen,	  maar	  dat	  ze	  de	  woorden	  er	  niet	  uit	  krijgen.	  Gezien	  het	  feit	  dat	  sommige	  
proefpersonen	  beter	  kunnen	  spreken	  met	  behulp	  van	  speech	  entrainment,	  lijkt	  het	  dat	  woordvinding	  
en	  speech	  articulatie	  relatief	  intact	  zijn.	  Dit	  verklaart	  ook	  waarom	  bijvoorbeeld	  de	  Music	  intonation	  
Therapy	  effect	  heeft.	  De	  basale	  ganglia	  worden	  geacht	  een	  grote	  rol	  te	  spelen	  bij	  de	  timing	  van	  
beweging,	  en	  kunnen	  bij	  beschadiging	  ook	  motor	  speech	  beïnvloeden.	  Ook	  in	  dit	  onderzoek	  waren	  
de	  basale	  ganglia	  zichtbaar	  actief.	  

Speech	  entrainment	  lijkt	  een	  goede	  therapie	  om	  gestoorde	  spraakproductie	  bij	  niet-‐vloeiende	  afasie	  
te	  behandelen.	  Ook	  zonder	  de	  speech	  entrainment	  konden	  de	  proefpersonen	  gemiddeld	  60%	  meer	  
en	  verschillende	  woorden	  en	  ongetrainde	  scripts	  produceren,	  ook	  in	  spontane	  taal.	  Speech	  
entrainment	  lijkt	  dus	  te	  generaliseren	  naar	  de	  spontane	  taal.	  

Als	  dezelfde	  resultaten	  ook	  door	  andere	  onderzoeken	  bevestigd	  worden,	  kan	  speech	  entrainment	  
gezien	  worden	  als	  een	  belangrijke	  behandeling	  voor	  deze	  doelgroep.	  De	  MIT	  is	  nog	  het	  meest	  
vergelijkbaar	  van	  de	  therapieën	  die	  bij	  niet-‐vloeiende	  afasie.	  Er	  is	  echter	  nog	  meer	  onderzoek	  nodig	  
om	  de	  effecten	  van	  speech	  entrainment	  en	  de	  MIT	  te	  kunnen	  aantonen.	  
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