
                                         

Personen met afasie hebben een groter risico 

op het ontvangen van inadequate zorg dan 

personen na een beroerte zonder afasie 

Eén derde van de mensen die een beroerte 

ondergaan, wordt gediagnosticeerd met afasie. 

Afasie kan ernstige gevolgen hebben. Personen met 

afasie (PMA) hebben:  

- Grotere kans op depressie & sociale isolatie 

- Grotere kans op het ontvangen van inadequate 

zorg 

- Slechter eindresultaat na revalidatie  

- Zelfs een grotere kans op vroegtijdig overlijden 

Communicatie Partner Training is effectief voor het 

verbeteren van de communicatie tussen PMA en 

conversatie partners.  

Bersano et al. (2009), Hemsley et al. (2013), Simmons-Mackie et al. (2010) 

Doel van dit onderzoeksproject is om de 

communicatieve omgeving voor personen met 

afasie te verbeteren 

- Ontwikkeling van een interventie om de 

communicatie tussen PMA, zorgverleners 

en naasten te verbeteren 

- Evaluatie van het proces van implementatie  

- Evaluatie van het effect op participatie, 

toegang tot informatie en tevredenheid van 

de PMA 

 

 

Terugkerende communicatie momenten en 

materialen kunnen worden aangepast aan PMA   

Zoals: afasie vriendelijke conversaties over medisch 

beleid, afasie vriendelijke bewegwijzering, afasie 

vriendelijke informatie folders, afasie vriendelijke 

conversaties over voorbereiding op diagnostiek  

Wat zijn wensen en behoeften van personen 

met afasie (PMA), zorgverleners en naasten 

bij het verbeteren van de communicatie?   

- Semigestructureerde interviews  

- Ontwikkeling van interventie CommuniCare  

Welke faciliterende en belemmerende 

factoren voor implementatie kunnen we 

identificeren?   

- Semigestructureerde interviews  

- Vragenlijsten  

- Proces evaluatie van implementatie van 

CommuniCare 

Wat zijn de effecten van CommuniCare?  
- Observatie en evaluatie van conversaties tussen 

PMA, zorgverleners en naasten  

- Semigestructureerde interviews 

Verbeterde communicatie voor mensen met afasie 

 

 

Ontwikkeling 

CommuniCare  

Haalbaarheid 

van 

CommuniCare   

Effectiviteit 

van 

CommuniCare   

Proces 

evaluatie van 

implementatie 

PMA: “Ik werd onvolwassen bejegend in iedere 

zorginstelling waar ik kwam.” 

Naaste: “Ik wou dat ik stage kon lopen in een gezin die 

hetzelfde heeft doorgemaakt.”  

Zorgverlener: “Afasie bemoeilijkt de revalidatie. Ik zou 

mijn kennis over afasie willen vergroten en handvatten 

willen krijgen over hoe om te gaan met afasie.”.  

 

Moore et al. (2015). BMJ; 350; h1258. 
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