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Taalstoornis na niet-aangeboren 
hersenletsel (Afasie)

Taalproblemen

De volgende taalproblemen kunnen zich voordoen.
De persoon
-          begrijpt niet altijd wat er gezegd wordt.
-          kan het woord niet vinden / zegt een ander woord dan hij bedoelt of 
is soms volledig onverstaanbaar.
-          heeft moeilijkheden met het lezen en schrijven.

Enkele tips om de communicatie te vergemakkelijken

• Zorg dat je de aandacht hebt van de persoon vooraleer je begint te 
praten. Het zien van mondbewegingen en mimiek stimuleert het begrip.

• Praat nooit over het hoofd van de persoon heen. 
Het is niet omdat de persoon zich niet kan uiten, dat hij het gesprek 
niet begrijpt. Benader hem als een volwassenen en betrek hem in een 
gesprek

• Voer het gesprek in een rustige omgeving.  
Lawaai (zet de tv en radio uit!), drukte of veel mensen die door elkaar 
praten,  brengen onnodige verwarring.  De persoon zal moeilijker 
begrijpen en het gevoel hebben er niet bij te horen.

• Neem tijd voor een gesprek en spreek rustig en duidelijk.
• Houd rekening met vermoeidheid van de persoon.
• Gebruik eenvoudige maar geen kinderlijke taal.  

Als u iets wil vragen, stel dan eenvoudige ja/neen- vragen. 
Vraag bijvoorbeeld niet ‘Wat heb je gegeten?’, maar vraag 
eerder ‘Heb je soep gegeten?’ 
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• Spreek in korte zinnen en benadruk de belangrijkste woorden in uw zin.
• Geef de persoon de tijd om te reageren.   

Geef aan als je van onderwerp verandert (Bv. door een gebaar, het 
nemen van een pauze…).

• Stimuleer de persoon met afasie als hij/zij een woord niet kan vinden. 
Vraag de persoon bijvoorbeeld om een omschrijving te geven, een 
voorwerp of persoon aan te wijzen, het woord op te schrijven…

• Denk eraan dat wat de persoon zegt niet steeds overeenkomt met wat 
hij denkt.  Bv. het kan zijn dat hij ‘ja’ bedoelt, maar ‘neen’ antwoordt.

• Geef feedback, herhaal wat je denkt verstaan te hebben.
• Praat over concrete zaken, die de persoon bekend zijn, interesseren of 

dingen uit de onmiddellijke omgeving.
• Als het gesprek vastloopt en de persoon gefrustreerd geraakt, kan het 

soms beter zijn om het gesprek even te laten rusten. Probeer het later 
dan nog eens.  
  
--> Wees tevreden met elke kleine vooruitgang. 
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