Afasie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van hersenletsel. Hierdoor
kunnen mensen niet meer spreken, schrijven, lezen of begrijpen
wat er door anderen wordt gezegd.

Wat is er aan de hand?
Afasie ontstaat na hersenletsel, dit kan een beroerte zijn of een
hersenbloeding, maar ook als gevolg van een ongeluk of hersentumor.
Voor alle oorzaken geldt dat door het tekort aan bloed en dus zuurstof
en glucose een gedeelte van de hersenen kan afsterven. Dit gedeelte
kan niet meer aangroeien of vervangen worden door nieuw weefsel.
Bepaalde taken die door het afgestorven gedeelte bestuurd werden
kunnen niet meer uitgevoerd worden. Wanneer het gebied van de taal is
aangedaan ontstaat er een afasie.

Hoe herken ik een afasie?
Elke afasie is uniek en de problemen verschillen per persoon. Bij de
lichtste vorm heeft iemand moeite met het vinden van de juiste woorden,
bij de ernstigste vorm kan iemand niet meer spreken en begrijpt niets
van wat er gezegd of geschreven wordt.
Bij iedere afasie zijn er problemen met taal, dit kan gaan om spreken en
schrijven, lezen of begrijpen wat er gezegd wordt. De problemen komen
in combinaties voor, het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand heel goed
begrijpt wat er gezegd wordt, maar zelf niet kan spreken. Of dat vooral
het lezen en schrijven moeilijk zijn.

Is er een behandeling?
In de eerste periode na het ontstaan van het hersenletsel is het
belangrijk om in kaart te brengen wat er precies mis gaat met de taal.
Daarmee kan er een communicatieadvies gemaakt worden. Daarin
staat hoe de communicatie het makkelijkst kan verlopen, hierbij kan er
gebruik worden gemaakt van een taal zakboek, symbolenblad en
communicatieschrift.
Als de conditie van de persoon met afasie het toelaat, kan er vervolgens
gestart worden met specifieke oefeningen.
Voor iedereen met een afasie geldt dat veel communiceren en zoeken
naar alternatieve communicatie al therapie is.
De behandeling zal gegeven worden door een logopedist.
Enkele tips voor communicatie die voor elke afasie gelden:

maak oogcontact
neem de tijd voor een gesprek
spreek rustig en in korte zinnen
benadruk de belangrijkste woorden in een zin, schrijf deze
woorden ook op

Wat is de prognose?
Omdat elke afasie uniek is, is ook elke prognose uniek. De kans op
herstel is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld leeftijd,
algemene gezondheid, intellectuele vaardigheden en motivatie van de
patiënt. Hoe het herstel verloopt is voor iedereen verschillend, echter
over het algemeen kan je stellen dat in de eerste zes weken na het
hersenletsel, snel spontaan herstel mogelijk is. Tot zes maanden na het
hersenletsel is er verder herstel mogelijk. De omliggende delen van het
aangedane gedeelte nemen dan talige taken over. Vaak is er in deze
maanden intensieve therapie nodig voor een optimaal resultaat.
Ongeveer een jaar na het ontstaan van het hersenletsel is het duidelijk
welke taalvaardigheden er gebruikt kunnen worden voor communicatie.

Contact met een logopedist?
Bij een ziekenhuisopname komt de logopedist op de afdeling voor
onderzoek en begeleiding. Als familie kunt u met vragen bij de
verpleging terecht, of bellen naar de logopedisten op onderstaand
nummer.
Heeft u een poliklinische verwijzing van een arts, dan kunt u voor een
afspraak contact opnemen met de logopedisten op
(0318) 43 59 97.
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