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OC bij personen met afasie

Een leidraad

8 februari 2022 – Natalie Gijbels, neurologopediste

• OC bij afasie = moeilijk!
(cognitieve problemen, andere comorbiditeit, oudere generatie, geen prioriteit…)

• Mijn doel: zin geven om met OC aan de slag te gaan, een leidraad 
meegeven en ervaringen delen. 

Waarom deze workshop?

• … wat de (rest)mogelijkheden van deze persoon zijn? 
 Assessment

• … voor welke specifieke situatie(s) er nood is aan een hulpmiddel?
ICF & SMART

• … welk hulpmiddel het meest geschikt is?
 Technieken van gesprekspartner(s)
 Hulpmiddel(en) op papier
 Digitaal hulpmiddel

Alvorens te starten met OC vraag ik mij af…
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Assessment
&
Hulpmiddelen

Globamix (Paemeleire & Moerkerke, 2020)

Vragenlijsten
- Checklist natuurlijke communicatie
- Activiteiten & participatie scoreformulier
- Communicatiepartners
- Ja/nee-reacties
- Persoonlijke factoren

Globamix (Paemeleire & Moerkerke, 2020)

Evaluatie gebruik communicatiehulpmiddel

• Communicatieborden & Communicatieboek
• Aanwijzen na visuele en auditieve input 

(taalbegripsproblemen zoveel mogelijk ondervangen)

• Opbouwend niveau
• Reactie zonder cue / reactie na cue / gegeven cues
• Overzicht van alle observaties + en -
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MCST-A (Garrett & Lasker, 2005)
The Multimodal Communication Screening Task For Persons With 
Aphasia

https://cehs.unl.edu/documents/secd/aac/assessment/picture.pdf

https://cehs.unl.edu/documents/secd/aac/assessment/score.pdf
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• checklist om een PMA 
in te delen in een type

• “cluster” approach

• vrij beschikbaar, maar 
Engelstalig

Communicatortypes 
AAC-Aphasia Categories of Communicators Checklist (Garrett & Lasker 2007)

Communicatortypes 
AAC-Aphasia Categories of Communicators Checklist (Garrett & Lasker 2007)

https://cehs.unl.edu/documents/secd/
aac/assessment/aphasiachecklist.pdf

• Vaardigheden en uitdagingen aanvinken

• Meeste vinkjes = type communicator

• OC suggesties per type

• Enkele voorbeelden: 

Communicatortypes 
AAC-Aphasia Categories of Communicators Checklist (Garrett & Lasker 2007)
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Ondersteunen van taalbegrip
(Augmented Comprehension Techniques/ 
Augmented Input)

= Elke visueel-verbale strategie, toegepast door 
de communicatiepartner, die het begrip van de 
PMA vergroot.

• Gebaren
• Tekeningen
• Geschreven kernwoorden
• …

Belangrijk
• observatie van lichaamstaal van de PMA
• toepassen in real time, concreet
• stoppen en checken

Communicatortypes – Voorbeeld 1 

Geschreven keuze – conversaties (written choice conversation)

= Geschreven antwoordmogelijkheden voorzien op een gestelde open vraag.

bv. “Wie is er op bezoek geweest vandaag?” 
- Albert
- Marie-Josée
- Clara 
- iemand anders

Zorg dat de PMA steeds een passend antwoord kan aanduiden.

Communicatortypes – Voorbeeld 1 

Communicatortypes – Voorbeeld 1 

Tagged yes/no

= na het stellen van een ja/nee-vraag een “tag” toevoegen

bv. Heb je goed geslapen? 
Ja (knikken) of nee (schudden)?

Persoonsgebonden vragen spreken meer aan.
Gebruik eventueel ja/nee-blokken.
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Communicatortypes – voorbeeld 2

Topic Initiation
- In overleg met familie/omgeving
- Bepalen van symbool/souvenir/betekenisvol 
object/foto… (= remnant)
- PMA wordt aangemoedigd te reageren 
m.b.v. symbool/object…

Communicatortypes – voorbeeld 2

Opgeslagen boodschappen (stored message retrieval)
= selectie van boodschappen die men opslaat of weergeeft en die de PMA stimuleren tot initiatie en 
gebruik van O.C.

Belangrijk: concreet en contextueel binnen echte communicatieve situaties (dus niet: “toon eens…”).

Bv.: Ik heb afasie-kaartje
Opgenomen boodschap met “ik wil naar mijn kamer”

Storytelling
= opeenvolging van boodschappen om een verhaal, gebeurtenis of anekdote te “vertellen”.

Visual scenes! 

Communicatortypes

Volledig overzicht:

https://cayabc.net/wp-content/uploads/2020/05/CAYA-AAC-Resource-
for-individuals-with-Aphasia-Dec-2017.pdf
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Communicatiepaspoort

www.communicatiepaspoort.be

• Informatie over hoe de PMA communiceert. 
• Gemakkelijk te individualiseren per persoon.
• Kan per persoon worden opgeslagen en aangepast.

Communicatiepaspoort

http://www.communicatiepaspoort.be/

Communicatiepaspoort
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Communicatiepaspoort

Mijn naam is Josée. Ik heb afasie. 
Ik kan je goed begrijpen, maar ik kom niet
goed op de woorden. Stel mij duidelijke
ja/nee-vragen, dan kan ik je zo duidelijk
maken wat ik bedoel. 

Als ik in nood ben, contacteer dan mijn
dochter Lore 0494/12.34.56

Of digitaal: 
https://hallo-afasie.nl/

Mijn naam is Jean. Ik heb afasie. 
Ik kan je goed begrijpen, maar ik kom niet
goed op de woorden. Ik kan antwoorden
met ja/nee of in losse woorden, maar ik
heb hiervoor extra tijd nodig.

Als ik in nood ben, contacteer dan mijn
vader 0494/65.43.21

Visual Scene Display

• Foto of een tekening van een ‘contextrijke’ situatie
• Stimuleren communicatie
• Woorden, zinnen, vragen… toevoegen
• Doet minder beroep op het taalkundig vermogen
• Op papier of digitaal (apps)

Visual Scene Display
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Visual Scene Display

- Go Visual (iOS)
https://www.attainmentcompany.com/govisual

- Snap Scene (iOS, Windows, Tobii Dynavox)
https://us.tobiidynavox.com/products/snap-scene

- Scene & Heard
https://therapy-box.co.uk/scene-heard

Visual Scene Display

- Grid 3 & Grid for Ipad
https://grids.thinksmartbox.com/en/emma-rogers/visual-scene-display-
template

- Mind Express

ICF & SMART
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ICF

SMART

https://www.expertacademy.be/nl/blog/13182/time-management/doelen-stellen-met-de-smart-methode

SMART

• Kies een concrete situatie waarin O.C. nodig is
• Formuleer een concreet doel
• Oefen specifiek en intensief
• Houd een scoring bij (op basis van succespercentage, nood aan cueing…)
• Oefen in een betekenisvolle setting
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SMART

Niet: 
• Piet gebruikt zijn communicatietoestel om te communiceren.
• Marie communiceert via haar gespreksboek.
• Louis kan zich uitdrukken met behulp van zijn pictokaart.

Beter: 
• Jean wijst ‘s ochtends op de verpleegafdeling op het communicatiebord aan welk 

beleg hij wil.
• Philip toont via zijn fotoalbum aan zijn echtgenote wie er op bezoek is geweest in 

het revalidatiecentrum. 
• Annie vraagt water aan de kinésist d.m.v. haar spraakknop.
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