
De communicatieve vaardigheden 
van de zorgprofessionals 

zijn de kern van goede zorg
Maren van Rijssen - Lectoraat Logopedie, Hogeschool Utrecht

Philine Berns - Lectoraat Zorg voor Communicatie, Hogeschool Rotterdam



Welkom!
• Philine Berns
• Logopedist/afasietherapeut
• Docent
• Onderzoeker

Hogeschool Rotterdam
- Opleiding logopedie
- Kenniscentrum Zorginnovatie / 

Lectoraat Zorg voor 
Communicatie



Welkom!
• Maren van Rijssen
• Logopedist
• Docent
• Promovenda

Hogeschool Utrecht
• Opleiding Logopedie
• Lectoraat Logopedie-

Participatie door Communicatie



Communicatieve toegankelijkheid 
van zorgorganisaties voor mensen 
die communicatief kwetsbaar zijn



Afasie is een verworven stoornis in de taal, 
meestal veroorzaakt door een beroerte.

Iemand met afasie heeft moeite met:
•Begrijpen van gesproken taal 
•Praten 
•Lezen  
•Schrijven

Afasie



•Activiteiten: gesprekken voeren, krant lezen, 
mailen… 

•Participatie: dagelijks leven, werk, hobby’s, 
rollen vervullen….

•Kwaliteit van leven

Afasie heeft gevolgen voor…





Beïnvloedt de afasie van uw 
cliënt úw handelen ?



Situatie Kenmerken van de situatie, aanpassing aan 
afasie

Kletspraatje houden over het 
weekend of over het weer.

Hoe vaak voert u een gesprek over een 
onderwerp dat niet over zorg gaat?

Navragen hoe de pillen werkten of 
hoe de oefeningen thuis gingen.

Hoeveel info krijgt u als iemand alleen ja of 
nee kan zeggen? Hoe past u zich aan?

Uitleg geven over een behandeling 
of oefening.

Hoe gedetailleerd legt u de oefening uit? 

Betrekken van de partner bij een 
onderdeel van uw interventie.

Doet u dit vaker bij de client met afasie of 
juist minder vaak?

Betrekken van de client bij shared-
decision making.

Heeft de cliënt mét afasie dezelfde invloed op 
de beslissing tot een bepaalde behandeling 
als de cliënt zónder afasie?



Literatuur 

Voor communicatief kwetsbare personen 
is de toegankelijkheid van de zorg minder 
(Stransky, Jensen & Morris, 2018) 



Cliënten met afasie lopen een 
grotere kans op adverse events, 
zoals vallen (Hemsley, Werninck, & 
Worrall, 2013; Sullivan & Harding, 
2019)

Literatuur 



Zorgprofessionals vrezen en vermijden 
het gesprek met hun cliënten met afasie 
(Carragher et al, 2020)

Literatuur 



Zorgverleners besteden minder tijd aan 
het geven van informatie over 
zorgonderwerpen aan cliënten met afasie 
dan aan cliënten zonder afasie (Knigt, 
Worrall, & Rose, 2006)

Literatuur 



Cliënten met afasie worden minder betrokken 
bij de therapie (Leach, Cornwell, Fleming, & 
Haines, 2010)

Literatuur 



Effectieve communicatie tussen 
zorgprofessionals en cliënten kan 
bijdragen aan betere toegankelijkheid en 
betere resultaten van de zorg (Street, 
Makoul, Arora, & Epstein, 2009)

Literatuur 



Communicatietrainingen voor zorgprofessionals 
leiden tot verbeterde communicatie met 
personen met afasie (Simmons-Mackie, Raymer, 
& Cherney, 2016; Horton, Lane, & Shiggins, 2015)

Literatuur 



Wet op de Geneeskundige 
Behandelovereenkomst (WGBO): 
Cliënten hebben recht op informatie in voor 
hen begrijpelijke taal. 

Wetten en verdragen



VN-verdrag (WGBH/CZ)
De Nederlandse overheid verplicht zich om te 
bouwen aan een inclusieve samenleving
waarin mensen met een beperking volwaardig 
mee kunnen doen, regie hebben over hun eigen 
leven, meedoen op voet van gelijkheid, niet 
gediscrimineerd worden en toegang hebben 
tot dezelfde voorzieningen en diensten als 
mensen zonder beperking.

Wetten en verdragen



Toegankelijkheid voor 
mensen met lichamelijke beperking



Communicatieve toegankelijkheid



Video’s 







Fragment 2. 

• Film van Edwin en Philine (‘afval’)





Video https://youtu.be/IqI23zvm2xA

Dit fragment ‘bij de bakker met afasie’ is één van de vier films die  
gemaakt zijn door Dinges Afasie Events (www.afasie-events.nl).
De films zijn te zien op YouTube. 
Zie ook
• Huisarts bellen met afasie
• De weg kwijt met afasie
• Op een feestje met afasie

https://youtu.be/IqI23zvm2xA
http://www.afasie-events.nl/




Welke communicatietechnieken kunnen 
zorgprofessionals gebruiken?



Model bij Training Con-tAct



Welke communicatietechnieken kunnen 
zorgprofessionals gebruiken?



• Richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van afasie’.
• PMA kunnen op dezelfde wijze participeren in het 

zorgproces als personen zonder afasie. 
• Richt zich op communicatieve vaardigheden van ZP’s en 

op de communicatieve toegankelijkheid van de 
zorgorganisatie.

Training Con-tAct (Oostveen, Berns & Jünger, 2018) 



• Heterogene groep 
zorgprofessionals

• 3 uur en 2 uur
• 15 deelnemers
• Gesprekstraining via 

opdrachten, 
rollenspel, bespreken 
van filmfragmenten, 
oefengesprekken 

Twee bijeenkomsten

• In bijeenkomst 1: 
PMA aanwezig voor 
oefengesprekken met 
deelnemers 

• Tussentijds: video-
opname van gesprek 
met PMA in de eigen 
dagelijkse praktijk 

Deelname PMA 

• 30 filmfragmenten 
van PMA in gesprek

Instructiefilms 

Training Con-tAct



Sinds maart 2018 hebben 
ruim 100 logopedisten 
Cursus Con-tAct gevolgd, 
via nascholing bij AfasieNet. 

 Training Con-tAct wordt door 
steeds meer logopedisten in 
zorgorganisaties aangeboden 
aan collega-zorgprofessionals.

 Zie voor info over 
Cursus en Training Con-tAct
hr.nl/con-tact



Onderzoeksvragen:
• Welk effect heeft Training Con-tAct op de communicatie tussen ZP’s en 

personen met afasie (PMA)? 
• Hoe beoordelen ZP’s hun eigen kennis over afasie en hun 

communicatievaardigheden? 

15 zorgprofessionals in een revalidatiecentrum.

Onderzoek naar effect van Training Con-tAct



Mixed methods design
1. Video-opnames van gesprekken tussen ZP en PMA. kwantitatieve 

beoordeling met Meting Con-tAct (Nikkels & Berns, 2019)
2. Vragenlijst ter inventarisatie van ervaringen van ZP aangaande 

communicatie met PMA (Hoogenboom & Berns, 2018)
3. Focusgroep met zes van de getrainde ZP

De kwalitatieve resultaten werden geanalyseerd met de non-
parametric Wilcoxon signed rank test. De focusgroep werd kwalitatief 
geanalyseerd. 



Resultaten 

• ZP gebruiken meer technieken om de communicatie te ondersteunen 
en om te checken;

• ZP vinden dat ze meer kennis hebben over afasie en meer 
zelfvertrouwen tijdens communicatie met PMA. Ze denken dat PMA 
minder frustratie ervaren tijdens het communiceren met hen en 
achten zichzelf beter in staat om communicatieproblemen op te 
lossen;

• ZP zijn positief over vorm en inhoud van Training Con-tAct, vooral 
over het oefenen met PMA tijdens de training. Ze passen geleerde 
vaardigheden toe in hun dagelijkse handelen. 



• Positieve invloed op de communicatieve vaardigheden van 
15 ZP’s in een revalidatiecentrum. 

• Meer zelfvertrouwen.
• Toepassing van geleerde technieken in het dagelijks 

handelen. 

Conclusie



Onderzoeksproject



De interventie CommuniCare

• Voor zorgprofessionals
• E-learning module
• Twee trainingsessies van 3 uur
• Methode voor het ontwikkelen van communicatiehulpmiddelen
• Een infographic
• Een poster



https://husite.nl/communicare/

https://husite.nl/communicare/


Interventie CommuniCare

• Voor naasten
• Een digitaal informatiepunt
• Drie vragen die de MW stelt aan de naasten



Welke uitkomst is gewenst na implementatie 
van de interventie?
• Zorgprofessionals gebruiken communicatietechnieken en –

hulpmiddelen uit vijf domeinen
• Prikkelarme omgeving
• Structuur bieden
• Non-verbaal ondersteunen
• Schriftelijk ondersteunen
• Respectvol bejegenen



CommuniCare 
sessie 2

CommuniCare 
sessie 1

Ontwikkeling 
communicatie-
hulpmiddelen

T1
Interviews 

18 ZP

T2
Interviews 

18 ZP

Implementatiestrategieën

4 
maanden







Wat hebben we gedaan met de resultaten?



Contactgegevens

• Maren van Rijssen: maren.vanrijssen@hu.nl
• Communicare: https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/communicare

• Philine Berns: p.e.g.berns@hr.nl
• Con-tAct: www.afasienet.org

www.hr.nl/con-tact

mailto:maren.vanrijssen@hu.nl
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/communicare
mailto:p.e.g.berns@hr.nl
http://www.afasienet.org/
http://www.hr.nl/con-tact
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