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Het begin



Stel: je doet een behandeling op afstand. 
Welke overeenkomsten en verschillen met een “gewone” 
behandeling kom je dan tegen?  

Overeenkomsten en verschillen
(5 min.)



Praktische zaken

• tijdsverschil tussen IJsland en Nederland

• contact tussen logopedist in IJsland en Nederland

• financiering



ICF

Ziekte/aandoening
20/9/2015 bloeding 

links frontaal en 
occipitoparietaal

2. Functies
Wernicke afasie, 

forse 
begripsproblemen

3.Activiteiten
P. kan met hulp 
gesprekspartner 
gesprek voeren. 

4. Participatie
P. is zelfstandig 
ondernemer kan 

werk nu niet 
uitvoeren

5. Externe factoren
P. heeft zeer 

betrokken partner.

6. Interne factoren
Zeer gemotiveerd, 

wil graag weer terug 
aan het werk



“My mouth is hungry for words but 
my brain won’t provide them"



“Daar zit je dan met je 
materiaal!”



Onderzoek

• Rekening houden met tijdsfactor en met hoeveelheid en 
manier van afname.

• CAT gedeeltes (lezen, schrijven, situatieplaat)

• SAT (begrip)

• TT (rug) was al gedaan, maar niet afneembaar.

• Spontane taal opname

• BNT



Uitslagen

• Afwijkende scores op Asta: met name hoeveelheid en variatie in 
zelfstandige naamwoorden (18) en percentage correcte uitingen

• SAT verbaal: 24/30, P: 67.9, Ernst: licht

• vBNT: 116  (cut off 149.6), omschrijvingen, s. parafasie/ f. parafasie

• Masker: “Halloween face” 

• Zeepaard: “zeeleeuw nee leeuwzeetje”

• Pelikaan: “Hij zit op de zee in San Francisco”

• Strop: “Einde oefening, strot”



Uitslagen

• CAT-NL: woorden lezen: 43/48

• Schriftelijk benoemen: 9/23

• Kopiëren letters/woorden: 31/31

• Situatieplaat: 4, 4, 6, 3



Behandeling revalidatiefase

• Frequentie: 2 keer Engels, 3 keer NL via Skype

• Samenwerking (logo/partner): partner en logo aanwezig (logo 
meestal). Therapie in ruimte van rev.centrum. 1 keer per 2 
weken mail met therapiesamenvatting.



Diagnose

• Eerste weken: Kenmerken Wernicke

• Daarna: Herstel naar afasie met veel 
woordvindproblemen herstarts en ook nog 
begripsproblemen: meer richting conductie afasie, 
of amnestische afasie.



Behandeling

• Verbeteren van mondeling en schriftelijk taalbegrip

• Met name taakbegrip

• Verminderen van de woordvindproblemen

• Benoemoefeningen

• Mindmaps maken

• Verbeteren van het schrijven op woordniveau en zinsniveau

• Klank naar letteroefeningen

• Kijken naar woordbeeld



Behandelmateriaal

• weinig tot geen digitaal 
materiaal! Dus behelpen:

• scans maken

• voor scherm houden

• e-Fiks en e-Box

• echtpaar schaft zelf 
materiaal aan



De problemen met schrijven 
(acute fase)



Vanaf maart 2016

• woordvinding en spreken behoorlijk vooruitgegaan maar 
problemen met:

• begrijpen complexere taal

• schrijven van meerdere zinnen is moeilijk, gaat traag met 
spelfouten

• een geordend verhaal vertellen 

• executieve functies, moeite met plannen, structureren, taak 
wisselen.

• opdrachten begrijpen en navertellen



Schrijven
(revalidatiefase)



Tokentestafname 4/10/2016
> 1jaar post onset
Score: 12
P: 6
T:34

Vorig jaar werd geprobeerd 
de digitale Tokentest af te 
nemen. Dat lukte niet. 
Vooral vanwege de 
tijdsdruk.



Schrijven 
(chronische fase)



vBNT 3/02/2016

1: 59

2: 60

3: 38

totaal gecorrigeerd voor leeftijd/opl: 144.4 (was 116), net onder cut 
off.

significante vooruitgang (?)

vooral moeite met laagfrequente woorden, nog enkele parafasieen. 
Meer omschrijvingen. 



Vervolg

• Verder oefenen maar vooral gericht op de executieve 
stoornissen (Frontomix)

• Daarnaast wel nog richten op taal: schrijven, gestructureerd 
vertellen 

• Grootste hoop is weer aan het werk kunnen

• In december uitgebreid onderzoek door Afasieteam Rijndam



Stel: je doet een behandeling op afstand. 
Welke overeenkomsten en verschillen met een “gewone” 
behandeling kom je dan tegen?  

Terug naar:
overeenkomsten en verschillen

(5 min.)



Overeenkomsten Verschillen
Therapieopbouw Behandeling kost meer tijd

Materiaal Tijdsverschil

Partner inzetten Taalbariere

Dezelfde fases in behandeling Verzekering

Weinig digitaal materiaal

Emotionele gesprekken moelijker

Significant other onmisbaar

Client hele traject gevolgd



Evaluatie logopedist

• Door deze behandeling kon client in eigen woonplaats blijven

• Internet behandeling vraagt van alle partijen meer inzet

• Via beeldscherm werken is niet voor iedereen geschikt

• Je kunt goede verbetering boeken met behandeling op 
afstand, is deze verbetering net zo groot als bij face to face?



Evaluatie client

Vraag: Stel dat iemand die net als jij een stroke heeft gehad je 
om advies vraagt, wat zou je dan aanraden?

a. Naar therapie sessies gaan of Face to Face sessies thuis 

b. Skype sessies therapie

Antwoord: “Optie b, maar er is veel over te zeggen.”



Bedankt voor de aandacht!


