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Wat kan er mis gaan bij NAH? 

Slikken, dysfagie 

Spreken, dysartrie, apraxie 

Taal, afasie 

Geheugen 

Stem 

 

 



Slikstoornissen, dysfagie 

• Verslikken 

• Vertraagde slik 

• Te snel of te langzaam tempo  

• Moeite met kauwen 

• Speekselverlies 

 
 

• Technieken aanleren om het 
slikken makkelijker te maken 

• Spieren trainen 
• Eten/drinken  aanpassen, 

verdikken/malen 
• Hulpmiddelen inschakelen 
• Houding optimaliseren 
• Niet spreken tijdens eten / drinken 
 

 



Spreken 

• Dysartrie:  
• Door beschadiging zenuwen werken 

spieren niet meer (goed) 

• Eenzijdige verlamming 

• Bij puur motorisch probleem 

• In hersenen zijn articulatieorganen 

gepresenteerd in beide hersenhelften, 

dysartrie trekt meestal weg omdat andere 

hersenhelft het kan gaan overnemen 

 



Als dysartrie niet wegtrekt…. 

• Oefeningen mondmotoriek: tong 

                                                 lippen 

                                                 kaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Uitspraakoefeningen, gericht op een beweging of klank 

• Spreektempo  

 

 

• Ademtechniek inzetten 

• Volume 

• Melodie  

• “pittige articulatie” trainen 

 

 



Tongbrekers 

• Als een potvis in de pispot pist, 

heb je een pispot vol met potvispis 

 

• Ping en Pong speelden pingpong, 

Ping pinpongde de pingpongbal 

naar Pong en Pong pingpongde de 

pingpongbal naar Ping 

 

• Als kakkerlakken in kattenbakken 

kakken, kan je kattenbakken vol 

kakkerlakkak pakken 

 

 



SPRAAKAPRAXIE 

• geen beperking articulatieorganen  

• problemen met aansturing   

• het bewust spreken is gestoord 

• automatisch spreken verloopt beter 

• niet altijd dezelfde woorden of klanken die problemen 
geven.  

• er wordt gezocht in de articulatie naar welke kant de 
spieren van mond en kaak opmoeten, zoekgedrag 

• Soms worden klanken niet goed uitgesproken, waardoor 
de verstaanbaarheid minder wordt 

• Je moet bij alles nadenken, k - t 

 

 



• De kip kakelt op het kippenhok 

• Karin en Kim spreken elke week af in de 

kantine 

• De kat krabt de krullen van de keukentrap 

 



Wat helpt? 

• Voor- nadoen, samen spreken 

• Laten zien 

• Laten voelen 

• Meelezen 

• Taal inzetten 

• Afbeeldingen  

• TIAS 

• Oefenen, oefenen, oefenen 

 

 

 



AFASIE 

• Begrijpen -> gesproken taal 

                    -> geschreven taal (lezen) 

                    -> non-verbale communicatie    

 

• Uiten -> vertellen/spreken 

             -> non-verbaal 

             -> geschreven taal (schrijven) 
 

Afasielied: 

https://www.youtube.com/watch?v=6eZyqEjfjuk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6eZyqEjfjuk


• Vaak beschadiging links in de hersenen 

• Hersengebied voor taal begrijpen 

• Hersengebied voor spraak   

• Afasie van ‘Broca’   spraakAfasie van 

‘Wernicke’    betekenis 



Hersenkwabben en hun functie 

• Frontaalkwab:  
• motoriek, inclusief articulatie 

• taal, mn. grammaticale vermogens 

 

• Temporaalkwab:  
• Gehoor, auditieve analyse en 

herkenning 

• Taal: woordbeelden  

 

• Occipitaalkwab: 

• Visus 

 

• Parietaalkwab: 

• Gevoel en geheugen voor tijd en 
ruimte 

• Praxis 

• sensoriek 

                         



Algemene tips 

• Neem de tijd voor communicatie 

• Geef of neem de beurt 

• Spreek duidelijk en/of langzamer 

• Spreek in korte zinnen 

• Gebruik alledaagse woorden 

• Vraag om verduidelijking 

 

 



Begrijpen van gesproken taal 

• Waar gaat het fout? 

• Woorden? Zinnen? Verhaal?  

• Wanneer gaat het fout? 

• Hoe het op te lossen? 

 



Begrijpen van geschreven taal 

• Afzonderlijke woorden / zinnen / verhaal 

• Kan wel technisch lezen maar niet begrijpend lezen 

• Kan wel begrijpend lezen maar niet hardop 

• Alle mensen met afasie hebben moeite met lezen 
• boeken, ondertiteling, powerpoint, appjes, brieven, kassabon, menukaart 

 

• Gesproken boek 

• Letters groter 

• Leeswijzer 

• Minder tekst op een bladzijde 

• Prikkerlezen  



Spreken 

• Woordenvloed of telegramstijl  

• Woordvindingsproblemen 

• Zinsbouwproblemen 

• Echolalie 

• Perseveren 

• Wel/niet van bewust 

• Emotie / drukte 

 



 

• Aanvullen, doorvragen, 

kernwoorden 

• Ja/nee vragen 

• Ondersteuning 

• Aanwijzen 

• gebaren 

• Tekenen 

• Laten zien, google maps 

• Omschrijven  

 



Schrijven 

• Woordvindingsprobleem 

• Verkeerde letters 

• Verkeerde woorden 

• Motorisch schrijven, linkerhand 

• Apraxie 

• Handtekening, boodschappenbriefje, formulieren 

• Iedereen met afasie heeft hier moeite mee 

 



Therapie 

Snel beginnen: eventueel eerst indirect 
 

Intensief oefenen 
 
Zoveel mogelijk zinvol oefenen 
 
Oefenen zowel met begrijpen als met spreken als met lezen 

als met schrijven als met spreken 
 
Woordvinding 
 
Zinnen maken 
 
Apps, computer 
 
en vooral …….. 
 
 



HUMOR 

 





• Nadenken, bewuste systeem 

• Geheugen 

• Moeheid  

• Motoriek 

• Hemianopsie 

 


