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Logopedie bij afasie 
 

 
Inleiding 

Deze folder geeft u informatie over logopedie 

bij afasie. Heeft u na het lezen nog vragen, 

stelt u deze dan gerust aan uw logopedist. U 

kunt ons ook bellen. Ons telefoonnummer 

wordt onderaan deze folder genoemd. 

 

Wat is afasie? 

Afasie is een taalstoornis die ontstaat als 

gevolg van hersenletsel. Dit letsel kan 

veroorzaakt worden door bijv. een ongeval of 

een beroerte. Bij afasie is het taalvermogen 

van de patiënt verminderd. Hierdoor 

ontstaan communicatieproblemen tussen de 

patiënt en zijn of haar omgeving. 

Gevolgen afasie 

Afasie kan invloed hebben op verschillende 

gebieden van taal: 

• Spreken 

   Een patiënt weet wel wat hij/zij wil zeggen,    

   maar kan moeite hebben met het vinden  

   van de juiste woorden. Soms kan een  

   patiënt helemaal niet op het woord komen,  

   in andere gevallen zegt hij/zij een verkeerd  

   woord. Ook het formuleren van zinnen kan  

   moeilijk zijn. 

• Begrijpen van gesproken taal 

   Het kan ook voorkomen dat een patiënt  

   met afasie niet begrijpt wat er tegen   

   hem/haar   gezegd wordt. Hij/zij hoort de  

   woorden wel,   maar begrijpt ze niet (of   

   maar gedeeltelijk) en probeert een  

   verband te leggen. Vooral bij ingewikkelde  

   zinnen levert dit  misverstanden op. 

• Schrijven 

   Ook al kan een patiënt bij het spreken  

   woorden wel vinden, hij/zij kan moeite  

   hebben met schrijven. Het vinden van de  

   juiste letters en de volgorde ervan is dan  

   lastig. 

• Begrijpen van geschreven taal 

   Lezen kan voor een patiënt met afasie ook  

   lastig zijn. Hij/zij (her)kent de letters niet   

   meer, of heeft moeite om van de letters  

   een woord te maken. Of de betekenis van  

   een woord komt niet door. Het lezen van  

   een tekst kan dan ook problemen geven. 

 

Wat doet de logopedist? 

De logopedist onderzoekt welke gebieden 

van de taal aangedaan zijn en in welke mate. 

De logopedist zal de resultaten van het 

onderzoek met de patiënt en/of zijn/haar 

omgeving bespreken. Afasie kenmerkt  zich bij 

iedereen op een andere manier. Dit is 

afhankelijk van de plaats van het letsel in het 

brein. Door de afasie kan het moeilijk zijn een 

boodschap over te brengen of te begrijpen. 

Het doel van logopedie is om de 

communicatie zo veel mogelijk te verbeteren. 

De logopedist verschaft de patiënt en 

zijn/haar omgeving inzicht in de afasie, zodat 

de communicatie zo goed mogelijk verloopt. 

Daarnaast worden oefeningen gedaan om 

de taal te verbeteren. 

 

Tips voor betere communicatie 

Er zijn wat algemene tips die u kunnen helpen 

bij de communicatie. Zowel degene met 

afasie als de omgeving kunnen hier baat bij 

hebben: 

• Zorg voor een rustige omgeving en neem   

   de tijd voor een gesprek; 

• Wijs voorwerpen aan en maak gebaren; 

• Schrijf kernwoorden en namen op tijdens  

   het Gesprek; 

• Teken voorwerpen waar u iets over wilt  

   zeggen of vragen; 



• Omschrijf het voorwerp; 

• Spreek niet te snel, en wissel niet te vaak  

   van onderwerp; 

• Ga na of u elkaar goed begrepen heeft; 

   Niet alle patiënten zijn zich goed bewust  

   van hun fouten. Het is belangrijk om begrip  

   op te brengen voor de problemen en  

   zoveel mogelijk te proberen duidelijk te  

   communiceren.  

 

Logopedie buiten het ziekenhuis 

Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen bent, 

kan het zijn dat de klachten nog niet 

verdwenen zijn. Ook buiten het ziekenhuis kan 

dan logopedie geregeld worden. De 

logopedisten van het ziekenhuis kunnen u hier 

meer informatie over geven. 

 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook 

kunt u op werkdagen bellen naar het Bureau 

Patiëntenservice, 0182 – 50 53 24. 

  

Heeft u nog vragen?  

In deze folder wordt algemene informatie 

over afasie gegeven. Als u na het lezen van 

deze informatie nog vragen heeft,  twijfel dan 

niet om deze vragen te stellen wanneer een 

logopedist bij u langskomt. 

U kunt ook op werkdagen telefonisch contact 

opnemen met de afdeling logopedie op 

(0182) 50 53 57 of 50 53 12. 

 

Belangrijke links: www.afasie.nl, 

www.logopedie.nl.  

 
Colofon 
uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda 

productie : Marketing & Communicatie 

september 2020 

04.17.026 


