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LOVT
• Innovatieproject Afasieteam Rijndam Revalidatie
• Geïnspireerd op LUNA, Linguistic Underpinnings of 

Narrative in Aphasia, City University London
• Een persoonlijk verhaal
• Woordvinding à zinnen formuleren à verhaalstructuur
• Effectstudie is gaande

• Behoefte aan meer kennis, terminologie en 
behandelmogelijkheden op het niveau van discours



Wat is discours?

Discours is 
taal in gebruik

Goffmann, 1981 Discours is meer een 
semantische dan een 
grammaticale eenheid 

en lengte is niet 
relevant

Armstrong, 2000

Discours is elke 
taaleenheid, boven 
een enkele zin, die 
voor een specifiek 

doel gebruikt wordt
Halliday, 2004

• Diverse theorieën en modellen
(o.a. Sherratt, 2007)

• Vaak relatie met pragmatiek en 
cognitie 



Discours genres

Verschillende soorten vertellingen:
– Narrative – bestaand verhaal, vb. sprookje 
– Description – beschrijving 
– Exposition – mening geven
– Procedure – handeling in deelstappen
– Recount – eigen ervaring
Withworth 2015
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Reini

- 56 Jaar, HBO-opgeleid
- 10 maanden post onset
- nu nog ‘lichte afasie’ 
- Reden voor deelname aan LOVT-pilot: 

mevrouw heeft een specifieke hulpvraag op 
het gebied van ‘vertellen’ 



Reini
Ik ben uh toen ik klein was volgens mij een jaar of 7 ofzo ben ik uh op een 

auto gevallen of tegen een auto in ieder geval, ik nee ik was niet meer … ja en 

het bloedde heel erg nee het was in de huis moet het wel even goed vertellen 

… sorry het was in huis en ik mijn moeder was thuis maar mijn moeder schrok 

zo van al het bloed dat ze ii (…) d’r uit naar buiten rende. Oh En toen uh … 

kwam uh … nou kwame geloof ik wel wat mensen en die uhm ik had dus een 

tand door de lip gedaan en uh dus dat bloedde nogal en uhm ik heb het toen 

uhm tis gehecht moest naar het ziekenhuis en ik moest gehecht worden en 

dat heeft een week geduurd … ja en toen moest ik heel veel zachte groente 

eten en toen kreeg ik heel vaak bloemkool gatsie. Met een wit sausje? Hu ja 

… maar dat was dus zeg maar tot moes gekookt geloof ik … want uh ik moest 

het zacht eten ja … uhm Dat was hem? Ja.



Coherentie en cohesie

Coherentie
= inhoudelijke samenhang

• Een verhaal is logisch en 
betekenisvol in het geheel

• Luisteraar bepaalt of een 
verhaal coherent is à
weinig meetbaar

• Minder duidelijke 
elementen

Cohesie
= syntactische en lexicale 

samenhang

• Een verhaal is logisch en 
grammaticaal correct op 
het niveau van zinsdelen, 
zinnen en paragrafen

• Verschillende cohesieve
elementen o.a.
– referenties
– ellipsen
– conjunctie



LOVT discours-analyse

Kwalitatieve analyse:

1) Verhaalstructuur
2) Topic analyse

3) Referenties
4) Voegwoorden

Coherentie

Cohesie
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Verhaalstructuur
Labov 1972

Introductie  “dit verhaal gaat over …” 

Setting wie, wat, waar, wanneer

Gebeurtenissen het verhaal

Evaluaties de persoonlijke beleving

Conclusie de clou van het verhaal

Slotwoord “dat was het”  

“ zo ging dat toen”
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Coherentie
Ik ben uh toen ik klein was volgens mij een jaar of 7 ofzo ben ik uh op een 

auto gevallen of tegen een auto in ieder geval, ik nee ik was niet meer … ja en 

het bloedde heel erg nee het was in de huis moet het wel even goed vertellen 

… sorry het was in huis en ik mijn moeder was thuis maar mijn moeder schrok 

zo van al het bloed dat ze ii (…) d’r uit naar buiten rende. Oh En toen uh … 

kwam uh … nou kwame geloof ik wel wat mensen en die uhm ik had dus een 

tand door de lip gedaan en uh dus dat bloedde nogal en uhm ik heb het toen 

uhm tis gehecht moest naar het ziekenhuis en ik moest gehecht worden en 

dat heeft een week geduurd … ja en toen moest ik heel veel zachte groente 

eten en toen kreeg ik heel vaak bloemkool gatsie… Met een wit sausje? Hu ja 

… maar dat was dus zeg maar tot moes gekookt geloof ik … want uh ik moest 

het zacht eten ja … uhm Dat was hem? Ja.

topic: ongeluk

subtopic: 
moeder erg 
geschrokken

subtopic: 
zachte groente

subtopic: 
gehecht in het 

ziekenhuis



Cohesie
Ik ben uh toen ik klein was volgens mij een jaar of 7 ofzo ben ik uh op een 

auto gevallen of tegen een auto in ieder geval, ik nee ik was niet meer … ja en

het bloedde heel erg nee het was in de huis moet het wel even goed vertellen 

… sorry het was in huis en ik mijn moeder was thuis maar mijn moeder schrok 

zo van al het bloed dat ze ii (…) d’r uit naar buiten rende. Oh En toen uh … 

kwam uh … nou kwame geloof ik wel wat mensen en die uhm ik had dus een 

tand door de lip gedaan en uh dus dat bloedde nogal en uhm ik heb het toen 

uhm tis gehecht moest naar het ziekenhuis en ik moest gehecht worden en

dat heeft een week geduurd … ja en toen moest ik heel veel zachte groente 

eten en toen kreeg ik heel vaak bloemkool gatsie. Met een wit sausje? Hu ja 

… maar dat was dus zeg maar tot moes gekookt geloof ik … want uh ik moest 

het zacht eten ja … uhm Dat was hem? Ja.

?

?



LOVT pilot

• Doel: ontwikkeling & ervaringen m.b.t. 
bruikbaarheid in de behandelpraktijk

• Periode: januari tot november 2020
• 3 uur cursus voor deelnemende logopedisten
• 9 deelnemers geïncludeerd, gegevens bekend 

van 4 afgeronde trajecten



LOVT pilot

Geluidsopname
van verhaal

Analyse van 
het verhaal

Telefonisch
overleg

LOVT therapie

Evaluatie van 
het traject

Eindevaluatie
December 2020

Logopedist Afasieteam



Materiaal in pilot

LOVT materiaal

• Werkblad verhaalstructuur
• Mindmap verhaalstructuur
• Werkblad topic
• Mindmap topic
• Werkblad verwijswoorden
• Werkblad voegwoorden

Overig therapiemateriaal

Bijvoorbeeld: Color Cards, 
Frontomix, Logotherapia
Korte films, NT2 taalmenu,
…..



Resultaten tot nu toe

• 4 trajecten afgerond 
• Resultaten uit traject-evaluaties (N=5):

– verhaal ontlokken
– aantal sessies en voorbereiding
– LOVT-materiaal
– ervaringen 

• logopedisten
• patiënten



Verhaal ontlokken

“ Kunt u mij iets vertellen wat u heeft meegemaakt? 
Iets wat er gebeurd is? bijvoorbeeld tijdens een 
vakantie, of op uw werk, of in het weekend?”

– Lastig! vaak zijn meerdere pogingen nodig 
– Neiging tot ‘beschrijving’ in plaats van 

‘recount’ 



Behandelsessies
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Aantal sessies

Voorbereidingstijd ± 15 minuten per 
sessie



Gebruikte materialen

LOVT materiaal
• Werkblad verhaalstructuur 5x
• Mindmap verhaalstructuur 4x
• Werkblad topic 2x
• Mindmap topic 3x
• Werkblad verwijswoorden 1x
• Werkblad voegwoorden 1x

Vooral op niveau van coherentie

Overig therapiemateriaal
• Color Cards 2x
• NT2 taalmenu 1x
• Brubaker 1x
• Korte films 5x



Ervaringen tot nu toe

• Logopedist:
– LOVT was de juiste aanpak: 4x mee eens
– de therapie is geslaagd: 4x
– beïnvloed door cognitieve problemen: 0x

• Patiënten:
– heeft het nuttig gevonden: 5x
– vond werkbladen duidelijk: 5x
– ervaart dat verhalen vertellen nu makkelijker gaat: 4x



Take home

• Linguïstisch Onderbouwde Vertel-Therapie 
LOVT is in ontwikkeling
– kwalitatieve analyse van een verhaal
– methode voor behandeling op discoursniveau

• Work in progress
– afronden van de pilot eind 2020
– cursus 2020-2021



jwiegers@rijndam.nl


