
 
 
Agenda Vakinhoudelijk overleg Afasie  
 
Datum:  vrijdag 29 maart 2019 
Tijd:   13.30 uur tot 15.00 uur 
Locatie:  De Amershof (Snouckaertlaan 11, Amersfoort) 
 
 
13.30  Opening en Mededelingen 

13.45    Afasieconferentie; wie wil een workshop geven vanuit de VKL op het plenair deel van 

  de afasieconferentie? 

  Wie wil meedenken over de inhoud?  

  Onderwerp: "meerwaarde van taalanalyse naast reguliere testafnames (het werkveld 

  van de klinisch linguist). Video casuïstiek. 

14.00 - 14.30  Richtlijn Klinische Linguistiek herzien (Evy Visch) 

14.30 - 15.00  Stagebegeleiding linguïstiek (competenties en activiteiten), zie besloten deel website  

  voor overzicht stage-inhoud 

15.00 - 16.00  Lezing door Rianne Brinkman, klinisch linguïst docent Hogeschool en schrijfster van 

  het boek "bouwen aan identiteit" en Reno Huibers, die afasie heeft en illustrator is 

  van het boek 

 

 
  



 
 
Scriptiepresentatie VIO Afasie  
 
Saskia Mooijman:  
Gliomen, Diagnostic Instrument voor Mild Aphasia (DIMA)  zinsbeoordelingstest, doet o.a. beroep 
op verwerkingssnelheid. Fonologische (pseudowoorden), syntactische (ww-vervoeging) en 
semantische fouten (niet mogelijke situatie: repareert de regenboog). Subjectieve ervaring gemeten.  
 
Conclusie: linguïstische verwerkingssnelheid (lvws) gerelateerd aan niet-talige cognitieve functies, 
alleen n=bij patiënten, niet bij controlegroep, compensatie door patiënt?  
Woordvindingsproblemen wel gecorreleerd aan linguïstische verwerkingssnelheid 
Lvws is belangrijke maat voor subgroep van glioompatienten. Toevoegen van benoemssnelheid als 
maat is relevant.  
Aankondiging PhD project Meertalige personen met afasie, medierende rol van executieve functies in 
het herstel.  
 
Veronika Vadinova 
Implicit statistical learning in aphasia 
Alien task: voorspelbare aliens > impliciet leren welke alien komt 
Impliciet statistisch leren is beschadigd bij afasie, maar niet afwezig  
Touret: heel goed in statistic learning task maar niet in NWR 
 
Tamar van den Berg 
Normering van de verkorte Token test 
‘Raak het zwarte vierkant met de rode cirkel aan’: hoog foutenpercentage bij normgroep. 
Linguistische voorspelbaarheid obv lidwoord (de cirkel; het vierkant).  
 
Tokentest 
Discussie over meerwaarde en inzetten ja/nee. Als screenend middel, zonodig volledig onderzoek 
daarna.  
Voordeel verkorte Tokentest: halve punt score bij herhaling van item 
Voldoende om behandeldoelen uit te halen? 
Artikel: ‘toon mij de orde cirkel en ik stel de diagnose’ (Logopedie) 
 


