Er bestaan verschillende soorten afasie. De kenmerken
hangen onder meer af van welk gebied in de hersenen
precies beschadigd is.

Vereniging Afasie vzw

Wat is AFASIE?
Enkele voorbeelden van problemen die kunnen voorkomen
bij het spreken:

Afasie is een verworven taalstoornis ten gevolge van een
hersenletsel.

•

We lichten de belangrijkste termen van deze definitie kort

woordvindingsmoeilijkheden (Moeilijk op de woorden
kunnen komen.),

toe:
•

of een ontwikkelingsstoornis beschikte de persoon met

•

woorden

zeggen

(bv.

Een

‘tafel’

wordt

verkeerde

woordvorming:

(bv.

‘Helikopter’

wordt

‘hilotopter’.)

afasie voor het ontstaan van de stoornis over een
•

normale taal of communicatie,

verkeerde

benoemd als een ‘stoel’.),

• verworven: in tegenstelling tot een aangeboren stoornis

moeite

met

het

maken

van

correcte

zinnen

(bv.

‘Vrienden zaterdag’.).
• taalstoornis: de persoon met afasie heeft problemen
met het spreken, begrijpen, lezen en schrijven. De

Enkele voorbeelden van problemen die kunnen voorkomen
bij het begrijpen:

articulatie en het denken zijn in principe normaal,

•
• ten gevolge van een hersenletsel: meestal een
beroerte

(herseninfarct

of

hersenbloeding)

in

vraag.),

linkerhersenhelft. Bij de meeste personen liggen daar
namelijk de voornaamste hersengebieden die betrokken

verkeerde interpretatie van wat wordt gezegd (bv. De
persoon met afasie antwoordt niet correct op een

de
•

leesmoeilijkheden (bv. De persoon met afasie bladert in
de krant, maar begrijpt niet goed wat er staat.).

zijn bij taal.
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Welke impact kan afasie hebben?

bij het schrijven:
Sommige personen met afasie zijn zich bewust van hun
•

spontaan schrijven. De persoon met afasie schrijft

problemen en geraken hierdoor erg gefrustreerd in het

verkeerde woorden of letters, laat woorden of letters

dagelijks

weg of plaatst ze in de verkeerde volgorde. (bv.

mogelijk een verminderd besef van hun taalstoornis.

leven.

Andere

personen

met

afasie

hebben

‘Maardag zijn huis ggaan’.),
•

iets opschrijven na een vraag of noteren wat iemand
anders dicteert (bv. Aan de telefoon kan de persoon met
afasie het gedicteerde adres niet of moeizaam noteren.).

De ernst van afasie varieert van een heel lichte stoornis, die
soms enkel door de persoon met afasie zelf wordt ervaren
of bij vermoeidheid wordt opgemerkt, tot een heel ernstige
stoornis

waarbij

geen

gesproken

communicatie

meer

mogelijk is of de persoon met afasie volledig onbegrijpelijk
spreekt.
Enkele voorbeelden van problemen die kunnen voorkomen
bij de non-verbale communicatie (gebaren, lichaamstaal,

Een afasie heeft een groot effect op de zelfredzaamheid, het

enz.):

persoonlijk welbevinden en de mogelijkheden om relaties te
onderhouden en te ontwikkelen. De gevolgen voor de

•

moeilijkheden met begrijpen of maken van gebaren (bv.

levenskwaliteit van de persoon met afasie en zijn omgeving

De persoon met afasie kan geen gebaar maken om

kunnen zeer groot zijn.

duidelijk te maken dat hij iets wil drinken.),
•

moeilijkheden met begrijpen of maken van afbeeldingen
en tekeningen (bv. De persoon met afasie begrijpt de
link niet tussen een pictogram dat verwijst naar de
douche en de douche zelf.).
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Naast de afasie komen heel vaak andere neurologische
uitvalsverschijnselen

voor.

Voorbeelden

hiervan

Vereniging Afasie vzw?

zijn

motorische stoornissen (zoals een verlamming van de

De Vereniging Afasie vzw werd opgericht om tegemoet te

rechterzijde van het lichaam), problemen met het zicht,

komen aan de sociale noden van de persoon met afasie en

slikstoornissen

of

problemen

met

concentratie

en

geheugen... . Als er veel bijkomende stoornissen zijn, zal

zijn/haar familie. Haar voornaamste doelstellingen zijn:
•

aanwijzen,

mimiek,

tekenen,

digitaal

•

bijstand en informatie verlenen aan personen met afasie
en hun omgeving;

communicatiehulpmiddel gebruiken zoals bv. een tablet) of
het vermogen om dit aan te leren erg beperkt zijn.

voorlichting verstrekken en sensibilisering van de
maatschappij;

ook de non-verbale communicatie (gebaren maken, prenten

•

informatieve en ontspannende contactnamiddagen
organiseren in verschillende regio’s in Vlaanderen.

Wat doet de logopedist?
Werking
De logopedist staat in voor het onderzoek, de behandeling
en de begeleiding van personen met afasie, alsook het

Ongeveer om de zes weken zijn er samenkomsten in Oost-

informeren en begeleiden van hun omgeving.

Vlaanderen,

West-Vlaanderen,

Antwerpen,

Limburg

en

Vlaams-Brabant. Alle regio’s worden, waar mogelijk, geleid
De doelstellingen van de logopedische therapie kunnen

door een persoon met afasie die bijgestaan wordt door een

betrekking hebben op zowel de mondelinge (begrijpen en

kleine groep vrijwilligers. Deze contactnamiddagen zijn

spreken), de schriftelijke (lezen en schrijven) als de non-

afwisselend informatief of recreatief. Er zijn ook regelmatig

verbale

communicatie.

professionelen aanwezig die informatie over afasie en hoe

overleg

bepaald,

Deze

samen

doelstellingen

geëvalueerd

en

worden
indien

in

nodig

ermee

om

te

gaan,

kunnen

verstrekken.

Jaarlijks

organiseert een regio een nationale ontmoetingsdag die

bijgestuurd.

extra feestelijk wordt opgevat. Er wordt getracht zoveel
mogelijk personen met afasie en/of hun partners bij de
werking te betrekken.
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Afasiefolder DEF aangepast MSE - Rev D.docx

Regionale contactadressen

Het lidmaatschap bedraagt 15 euro per jaar per gezin.

•

Wenst u daarnaast een gift te doen? Vanaf 40 euro is deze

Ria Bevers, Stevennekens 15, 2310 Rijkevorsel,

fiscaal aftrekbaar. Een gift is echter geen lidgeld. Lidgeld of
giften kunnen gestort worden op volgend rekeningnummer:

Antwerpen:

janssensbeversria@gmail.com , Tel: 0474/84.46.51
•

BE11 880-3187421-48

Vlaams-Brabant:
Chesna Berckmans, Lange Venstraat 22, 3128 Baal,

Vermeld wel duidelijk 1) of het gaat om een GIFT of
LIDGELD, 2) de naam van de persoon voor wie het lidgeld

chesnab@iname.com,
•

betaald wordt en 3) de regio (bij giften). Giften of lidgelden

Guido Sleypen, Abdijstraat 6, 3550 Heusden-Zolder,

kunnen ook betaald worden aan de regioverantwoordelijken
tijdens een contactnamiddag. Leden krijgen om de drie

Tel: 0496/28.11.23

Limburg:

afasielimburg@gmail.com,
•

maanden het ledentijdschrift ‘Wat Zeg je?’ in de bus. Dit

Tel: 011/53.72.69

Oost-Vlaanderen:
Kristien Lissens, Jan De Windtstraat 49, 9300 Aalst,

tijdschrift heeft verschillende rubrieken voor personen met

afasie.oostvlaanderen@gmail.com,

afasie en hun omgeving en voor professionelen.

Tel:0499/15.29.81

Marlies Heyndrickx, Liniestraat 15, 9160 Eksaarde,
Tel : 0472/74.34.06

Meer informatie?

•

Voor meer informatie over de Vereniging Afasie vzw kan u

West-Vlaanderen:
Martine Sanders, Sint Kristoffelstraat 22,
8310 Assebroek, sandersmartine10@gmail.com,

terecht op het secretariaat:
Els De Meulenaere, Dorre Eikstraat 46, 2550 Kontich,

Tel: 050/74.30.21 en 0476/33.85.95

elsdem@gmail.com,
Tel: 03/458.13.32

www.afasie.be (info over afasie en de Vereniging Afasie
vzw)

Voorzitter:

www.levenmetafasie.be (info over afasie en getuigenissen)

Raymond Vanbylen, Floris Primslei 31, 2150 Borsbeek,

Een uitgebreidere infobrochure over afasie vindt u via

raymond.vanbylen@hotmail.com

volgende link:

Tel: 03/322.22.18

http://www.afasie.be/uploads/6/0/8/2/60823931/brochureverenigingafasievzw.pdf
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