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     Wie zijn wij 

Behandelzorg, Actiezorg en Magentazorg zijn één zorgorganisatie in 
Noord-Kennemerland.  

 

• Behandelzorg komt zowel bij mensen thuis in de wijk, als ook bij bewoners van 
de woonzorglocaties van Magentazorg.  

• Actiezorg ondersteunt mensen in de wijk met thuiszorg, hulp bij het 
huishouden en ambulante begeleiding. Zij begeleiden veel mensen met NAH 
thuis, ook in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland;  

• Magentazorg geeft ouderen een warm thuis in één van haar 14 
woonzorgcentra, hier zijn ook revalidatieafdelingen voor mensen met NAH 

 
Klanten hebben één aanspreekpunt voor alle diensten via ons 
Servicecentrum. Bel ons voor een afspraak of meer informatie op 
telefoonnummer: 072-575 31 30. 

 



Niet aangeboren hersenletsel 

© THINKSTOCK.  

 

Oorzaak 

Infarcten, ongeval, trauma, 

ziekten ( neurologisch / degeneratief) 

 

Logopedisch gevolg  

Dysartrie 

Dysfagie 

Afasie  
Linkerhemisfeer 

Rechterhemisfeer / Cognitieve communicatie 
    



Cognitieve / Rechterhemisfeer 
communicatie stoornissen 

• Prevalentie in de acute fase na CVA: 49 % - 77%  
 (resp. Nys, van Zandvoort, de Kort, Jansen, er al, 2005 en Riepe, Riss, Bittner, & Huber, 2004) 

 

• Consequenties op lange termijn 
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Gericht communicatie onderzoek 

Bron: Hinckley (2014) 
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Rechterhemisfeer / Cognitieve 
communicatie 



Welke problemen bij RH dysfunctie? 

Attentiewaarde 

Neglect 

Redeneren en probleemoplossing 

Geheugen 

Pragmatiek 

Verbale organisatie 

Ziekte inzicht 

Oriëntatie 
 

 



Vastlopen in de sociale omgang 

 

Ruzie 

Onbegrip (non) verbaal gedrag vice versa 

Verliezen van arbeid / vrijwilligerswerk 

Verwaarlozing contacten 

Isolement 

Moeilijke re-integratie  



Een patiënt met rechterhemisfeer 
stoornissen…. 

 

• Spreekt vloeiend 

 

• Voelt zich betutteld 

 

• Komt onverschillig over 

 

• Heeft geen of irreële hulpvraag 

 

• Lijkt minder alert / intelligent 
 



Logopedisch Onderzoek bij RH dysfunctie 

Screening Cognitieve Communicatieproblemen (SCC) 
 

• Patiënten met NAH zonder afasie 

• Basis voor getrapte diagnostiek 

• Taaltests: geschikt om talige problemen te filteren 

• Observatielijsten: geschikt om niet–talige 

communicatieproblemen mee op te sporen. 

• Geen significante verschillen op de uitkomsten tussen 

groep LH en RH 

• Geeft handvatten voor voorlichting en gezamenlijk 

opstellen van behandeldoelen 
 

Rechterhemisfeer communicatie onderzoek (RHCO) 

Bron: van der Velden, J. A. P. M., Wijma, S., & Jonkers, R. (2014) 



RHCO 
Rechterhemisfeer communicatie onderzoek 

Bron: Dharmaperwira-Prins, R. (2000). 



Rechterhemisfeer communicatie stoornissen 

Taalgebruik 
 

Verhaalopbouw 
 

Woordbetekenissen & niet-letterlijke taal 
 

Prosodie & mimiek 
 

Lezen en schrijven 



 

Taalgebruik receptief en expressief 

 
 

• Aanspreken 
 

• Rekening houden met voorkennis 
 

• Oogcontact 
 

• Beurtnemen 
 

• Onderwerp introductie en handhaving 
 

• Empathie 



Rechterhemisfeer communicatie stoornissen 

Taalgebruik 
 

Verhaalopbouw 
 

Woordbetekenissen & niet-letterlijke taal 
 

Prosodie & mimiek 
 

Lezen en schrijven 



 

Verhaalopbouw mondeling en schriftelijk 

 
 

• Van de hak op de tak 
 

• Weinig informatief / hoofd- & bijzaken 
 

• Breedsprakig 
 

• Afdwalen 
 

• Herhalen 
 

• Volgordefouten 
 

• Toevoegingen 



Casus mw. X 

• Multiple puntbloedingen RH 

• Afasie RH 

 

Gevolg: 

Stoornis in de communicatie als gevolg van 

rechterhemisfeerdysfunctie 



Casus mw. X 

Symptomen binnen taalbegrip 
 

Macrostructuur coherentiestoornis    

     - Onbegrip impliciete verbanden 

     - Verstoorde interpretatie cynisme en onwaarheden             



Casus mw. X 



Casus mw. X 

Symptomen binnen gesproken taal 
 

Pragmatiek en macrostructuur in eigen spraak 

 

-Geen rekening houden met voorkennis gesprekspartner 

-Geeft geen centraal thema aan binnen verhaal 

-Kan niet aangeven welk gevoel ze wil communiceren 



Casus mw. X 

Symptomen binnen gesproken taal 
 

Morfosyntactisch / microstructuur 

-Niet in staat zinnen in een logische volgorde te  

 plaatsen 

-Kan gebeurtenissen binnen een verhaal niet          

 uitleggen  



Casus mw. X 



Casus mw. X 

Symptomen binnen gesproken taal 
 

Linguïstische prosodie 

           - zeer snelle spraak zonder pauzes  



Rechterhemisfeer communicatie stoornissen 

Taalgebruik 
 

Verhaalopbouw 
 

Woordbetekenissen & niet-letterlijke taal 
 

Prosodie & mimiek 
 

Lezen en schrijven 



 

Woordbetekenissen & niet-letterlijke taal 

 

• Woorden met meerdere betekenissen 
 

• Indirecte vragen 
 

• Understatements 
 

• Gevolgtrekkingen 
 

• Grapjes 
 

• De clou uit een verhaal halen 

 



Casus mw. X 



Rechterhemisfeer communicatie stoornissen 

Taalgebruik 
 

Verhaalopbouw 
 

Woordbetekenissen & niet-letterlijke taal 
 

Prosodie & mimiek 
 

Lezen en schrijven 



 
Prosodie & mimiek 

 

• Vlakke intonatie 

 

• Vlakke mimiek 

 

• Afleiden en interpreteren van non-verbale 

informatie 

 

 



Casus mw. X 



Rechterhemisfeer communicatie stoornissen 

Taalgebruik 
 

Verhaalopbouw 
 

Woordbetekenissen & niet-letterlijke taal 
 

Prosodie & mimiek 
 

Lezen en schrijven 



 
Lezen en schrijven 

 

• Hoofd- en bijzaken (ook in mondelinge taal) 

 

• Kantlijn / neglect 

 

• Weglatingen / verdubbelingen 

 



Logopedische behandeling 

Patiënt               Omgeving / systeem 
 

• Bewustwording door directe feedback 
 

• Stapsgewijs oefenen van de hiaten met gebruik 

making van de intacte aspecten (ICF) 
 

• AV-materiaal gebruiken 
 

• Thuis oefenmateriaal met het systeem 



Logopedische behandeling 
 

Patiënt            Omgeving / systeem 

  

• Gebruik directe taal, voorkom interpretatie 
 

 

• Spreek in korte zinnen met enkelvoudige 

boodschappen 
 

 

• Stel korte gerichte vragen 
 

 

• Geef de tijd om informatie te verwerken 
 

 

• Controleer of informatie begrepen is 

 



• Geef bij aanvang van het gesprek het onderwerp 

aan 
 

• Herhaal puntsgewijs wat er besproken is 

 
 

• Ondersteun het gesprek schriftelijk en refereer 

hier regelmatig naar 

 
 

• Wissel niet ineens van onderwerp 

Logopedische behandeling 
 

Patiënt               Omgeving / systeem 



Logopedische behandeling 
 

Patiënt              Omgeving / systeem 

Wees alert op: 

 

• non-verbale signalen niet herkennen of onjuist 

interpreteren 

 

• (onjuiste) informatie afleiden uit de non-verbale 

signalen; doe navraag 

 

• Terugkomen bij het onderwerp met vragen  

 

• Samenvatten van het gesprek 

 





Samengevat RH communicatie problemen 

• Vloeiende spraak 

• Valt niet op “Het is goed afgekomen” 

• Hervatten van dagelijkse bezigheden komt moeizaam 
of niet op gang 

• Beperkt communicatie (ziekte) inzicht 

• Onderschatting van de aspecten anomia, 
slechthorendheid en afasie 

 

• Communicatieve afwijkingen receptief en expressief:  
Pragmatiek 
Verhaalopbouw 
Woordbetekenissen & niet-letterlijke taal 
Prosodie & mimiek 
Lezen en schrijven 
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Van Loghum. 

• Hinckley, Jacqueline J (2014), A case for the 
implementation of cognitive-communication screenings in 
acute stroke American Journal of Speech-Language 
Pathology, Vol 23, 4-14, February 2014, American Speech-
Language-Hearing Association 

• van der Velden, J. A. P. M., Wijma, S., & Jonkers, R. (2014). 
Screening cognitieve communicatieproblemen. Nederlands 
tijdschrift voor logopedie, 11, 20-26. 

 

Sites: 

www.catharinaziekenhuis.nl 

www.ijsselheem.nl 



     Tot slot… 

Bedankt voor uw aandacht 
en tot ziens! 



 

o (ver) Slikproblematiek 
 
o Hoesten tijdens het eten & 

drinken 
 

o Stem/ Spraak/ Gehoor 
 
o Taal / CVA 
 
o COPD / Parkinson/ Dementie & 

Autisme 

Servicecentrum         072-575 3130  

 

Advisering communicatie, onderzoek 
& behandeling, lezingen en 
workshops 
 


