Afasie
Inleiding
Deze folder is bedoeld voor mensen met afasie en hun familieleden. Er
wordt uitleg gegeven over wat afasie is, hoe het komt dat iemand afasie
heeft en wat de rol van logopedist is.
Afasie
Taalstoornissen (afasie) ontstaan wanneer het taalcentrum in de
hersenen beschadigd is. Bit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een
CVA of een tumor. De aard en ernst van de afasie is afhankelijk van de
plaats en de omvang van de hersenbeschadiging. Ook spelen leeftijd en
eventueel bijkomende stoornissen een belangrijke rol.
Afasie betreft aan de ene kant het begrijpen en aan de andere kan het
uiten van taal. Het taalbegrip is nodig om te kunnen begrijpen wat er
wordt gezegd en om te kunnen lezen. Het kunnen uiten van taal is nodig
om actief te kunnen deelnemen aan een gesprek en om te kunnen
schrijven. Meestal zijn de verschillende aspecten van taal niet allemaal
tegelijk gestoord, maar ligt het zwaartepunt van de stoornis bij het uiten
óf bij het begrijpen. Toch komen we ook regelmatig afasiepatiënten
tegen met een gemengde vorm van afasie.
Kenmerken van afasie
Problemen met het begrijpen van taal
Dat iemand taalproblemen heeft betekent niet dat er iets mis is met
zijn/haar verstand. Toch komt het voor dat iemand met afasie niet goed
begrijpt wat er gezegd of geschreven wordt.

Problemen met het uiten van taal
Het meest voorkomende probleem bij afasie is het
‘woordvindingsprobleem’. Iemand weet daarbij vaak wel wat hij/zij wil
zeggen, maar kan niet op het juiste woord komen. Het komt ook voor dat
de patiënt precies weet wat hij wil zeggen, maar dat hij het op het
moment dat hij wil gaan spreken, opeens vergeet.
Een andere stoornis is die in de uitspraak van woorden. Het woord is
paraat en kan worden uitgesproken, maar het kost buitengewoon veel
inspanning om de articulatiespieren goed te ‘programmeren’.
In het schrijven zien we vaak dezelfde stoornissen als in het spreken.
Rol van de logopedist
In de periode dat de patiënt is opgenomen in het ziekenhuis probeert de
afdeling logopedie de ontstane communicatieproblemen zo goed
mogelijk in kaart te brengen. We doen dit door de patiënt te observeren
en te onderzoeken en door informatie in de winnen bij de familie en
andere omstanders. Indien mogelijk maken we ook een begin met de
logopedische behandeling van de taalproblemen. Als de patiënt naar
huis gaat of wordt overgeplaatst naar een verpleeghuis of
revalidatiecentrum, dan nemen wij zonodig contact op met een collega
logopedist die de behandeling kan voortzetten. Ook kunnen patiënten via
de poliklinische revalidatiebehandeling onder behandeling blijven van de
logopedist in het Rode Kruis Ziekenhuis.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling logopedie van het
Rode Kruis Ziekenhuis:
Tel: 0251-265388
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