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Inhoud van de sessie

u Wat is succesvol leven met afasie?

u Interventies die bijdragen aan een succesvol leven met afasie

u Toepassen van interventies in de afasietherapie?



Wat is succesvol leven met afasie?

Volgens jou?



Welbevinden

De visie van de WHO (2005):

geestelijke gezondheid vanuit een positief perspectief

Drie vormen van welbevinden:

u emotioneel welbevinden

u psychologisch welbevinden

u sociaal welbevinden
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Post-traumatische groei

"The success whith which individuals cope or strengthen their
perceptions of self, others and the meaning of events after a 
traumatic event." ( Brand et all., 2014)



Post-traumatische groei

Drie domeinen:

u Verbeterde relaties met andere mensen:

u Meer verbinding

u Meer compassie met anderen die ook hebben geleden

u Veranderde kijk op zichzelf:

u Positieve kijk op eigen krachten en kwaliteiten

u Meer bewust van nieuwe mogelijkheden

u Veranderde kijk op wat belangrijk is in het leven
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Post-traumatische groei na hersenletsel

u Het hebben van werk
u Hoger opleidingsniveau
u Subjectieve overtuiging over mogelijkheden om te 

veranderen
u Het hebben van een relatie
u Hogere leeftijd
u Meer tijd post-onset
u Minder depressief

(Grace et al., 2015)
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Succesvol leven met afasie

u kunnen communiceren

u onderhouden van betekenisvolle relaties

u participeren in betekenisvolle activiteiten

u ervaren van steun

u ervaren van positiviteit

u ervaren van onafhankelijkheid

u autonoom zijn
(Brown et al., 2012)
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Interventies t.b.v. Welbevinden

u Welbevindentherapie (Bohlmeijer et. al.)

u Vergroten van positief functioneren van cliënten

u Registreren van ervaren welbevinden 

u Mogelijkheden om dempen van welbevinden tegen te gaan

u Versterken van zes dimensies van psychologisch welbevinden:

u Doelgerichtheid

u Persoonlijke groei

u Autonomie

u Omgevingsbeheersing

u Zelf-acceptatie

u Positieve relaties



Interventies t.b.v. Post traumatische 
groei (PTG) na NAH
u Bespreken van rol van piekeren en positieve cognities om 

nieuwe perspectieven te krijgen

u Verwachting bijstellen over mogelijkheden om PTG te 
kunnen ervaren

u Zoeken naar betekenis bemoedigen, waardoor patiënten 
en partner samen veranderingen op waarde schatten

u Helpen bij terugkeer naar productieve rollen, zodat 
identiteit en sociaal netwerk kan groeien
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Interventies

u Afasietherapie

u Stimuleren van verbinding

u (samen) Kwetsbaar durven zijn en behoeften delen

u Vergroten van compassie met anderen

u Onderzoeken van waarden en koppelen aan activiteiten

u Empathie tonen http://www.youtube.com/watch?v=r9nHdvRON_M

u Zorgen voor succes ervaringen in zelfstandigheid

u Shared-decision making

u Stimuleren van positiviteit



Stimuleren van Positiviteit

u Vergroten optimisme 
u Vergroten van hoop
u Vergroten van zelfvertrouwen https://www.youtube.com/watch?v=Ffl81INebzA

u Zorgen voor kleine succesjes
u Leren omgaan met negatieve gedachten

u Acceptance and Commitment Therapy
u Vermeerderen van positieve emoties

u Laten bijhouden van positief dagboek
u Stimuleren van willekeurige daad van vriendelijkheid
u Oplossingsgericht werken



Positief dagboek

u Noteer elke dag drie dingen waar je die dag 

u Blij van werd

u Trots op was

u Dankbaar voor bent

Doe dit 21 dagen achter elkaar



Defusie van gedachten

u Neem een vel papier en zet hier een negatieve gedachte op 

u Houdt dit vel papier nu voor je gezicht

u Hoe kun jij nu nog contact maken met de buitenwereld? 

u Leg nu het vel papier op je schoot

u Hoe lukt het nu contact te maken?





Oplossingsgericht werken

Oefening



Toepassing binnen de afasietherapie...

u Mogelijkheden en onmogelijkheden

u Kansen en uitdagingen



Bedankt voor jullie aandacht!


