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Als uw partner, familielid of vriend(in)
afasie heeft, heeft dit een grote impact
op uw leven. Vroeger was het
vanzelfsprekend dat u elkaar kon
verstaan. Nu is dit een stuk moeilijker.
Wat is afasie?
Een afasie is een taalstoornis als gevolg
van een aandoening aan de hersenen.
Iemand met een afasie heeft
moeilijkheden bij:
- het spreken
- het begrijpen
- het lezen
- het schrijven
Iemand met een afasie kan vaak moeilijk
op woorden komen. Iemand zegt dan
verkeerde woorden of hij komt er niet uit.
Bijvoorbeeld in plaats van stoel zegt hij
“afel” of “poel” of “geri”.
Sommige mensen zeggen helemaal niets
en anderen praten in brabbeltaal. Of er
wordt steeds het zelfde gezegd, zoals
“drie drie drie drie drie”.
Automatische taal
Automatische taal is de uitspraak van
woorden en/of zinnen zoals de dagen van
de week, tot tien tellen of korte zinnen
die een persoon normaal gesproken vaak
zegt. Als veel taal is uitgevallen is het
moeilijk te begrijpen dat iemand dan
opeens iets tegen je zegt. Bijvoorbeeld:
"Ja, lekker koffie" of "Houd eens op,
rotjong!”

Ja en nee
Vaak zegt iemand “ja” en “nee” niet op
het juiste moment. Dit kan verwarring
scheppen.
Het begrijpen van wat gezegd wordt
Iemand met afasie kan moeite hebben met
het begrijpen wat er gezegd wordt. Ze
weten zelf vaak niet dat ze niet alles
begrijpen.
Praten zonder woorden
Het begrijpen wat een ander zegt, is niet
alleen afhankelijk van wát iemand zegt.
De situatie, gelaatsuitdrukking en
bewegingen die een ander maakt vertellen
al veel. Hierdoor begrijpt iemand met
afasie vaak al een heleboel binnen een
situatie. Als iemand bijvoorbeeld met de
koffiekar komt en vraagt “Wil je koffie?”,
dan begrijpt degene wat er bedoeld
wordt, zonder de vraag te begrijpen.
Lezen
Voor iemand met een afasie kan lezen
moeilijk zijn. Sommigen kunnen nog goed
een woord lezen, of zelfs een zin. De
krant of een boek lezen, is meestal te
moeilijk.
Slecht zien
De problemen bij zien, die bij een
hersenaandoening voor kunnen komen,
maken het lezen soms moeilijk.

Het schrijven
Voor iemand met een afasie is het vaak
moeilijk om te schrijven. Net als bij het
praten kunnen mensen moeilijk op de
goede letters of woorden komen.
Het schrijven met de andere hand is
moeilijk, maar dit kan worden getraind.
Wat kan iemand nog?
De logopedist observeert en onderzoekt
wat iemand met een afasie nog goed kan.
U zal zelf ook al een aardig beeld hebben
van wat uw partner begrijpt en hoe hij of
zij zich uit.
Begeleiding en advies
De logopedist traint de taalfuncties van de
bewoner. U kunt bij de logopedist terecht
voor begeleiding en advies. Hieronder
vindt u een samenvatting van algemene
adviezen bij afasie.
Wat kunt u doen?
- overleg met de logopedist over de
mogelijkheden van uw partner
- spreek in korte zinnen
- vraag één ding tegelijk
- stel korte ja-nee vragen
- wijs zoveel mogelijk aan
- gebruik gebaren
- benadruk met uw stem de trefwoorden
- schrijf de trefwoorden op
- maak een eenvoudige tekening
- stimuleer uw partner/vriend(in) in wat hij
kan

