
Rouwverwerking en personen met afasie: 
geen droomhuwelijk?
Ondanks hoge prevalentiecijfers en comorbiditeit
weinig therapeutische opties. Of toch?

Een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
kan leiden tot diverse gevolgen: cognitief, 
motorisch, emotioneel, gedragsmatig, 
sociaal-cognitief en talig.

Na een CVA heeft ongeveer 30% van de 
mensen een afasie en 70% van hen 
bijkomend een depressie.

Afasie verhindert participatie op 
verschillende domeinen en kent een grote 
sociale impact. 

Het risico op een depressie na een CVA 
ligt beduidend hoger indien men ook 
afasie heeft, maar slechts 1% van hen 
krijgt hulp voor psychologische klachten. 
Gezien het “medium” van de psycholoog 
net de taal is, wordt afasie vaak gezien als 
een exclusiecriterium voor 
psychotherapeutische behandeling. 

Bijkomend worden mensen met afasie 
vaak uitgesloten uit effectiviteitsstudies, 
en wordt weinig onderzoek verricht naar 
afasie en psychisch welbevinden. 

Qua diagnostiek van psychische klachten 
bij mensen met afasie bestaan reeds 
enkele alternatieven, zoals 
observatieschalen om psychische klachten 
te objectiveren.
Literatuuronderzoek leert dat reeds 
enkele studies naar effectieve 
behandeling van psychische klachten 
gebeurd zijn:

• Farmacotherapeutisch

• EMDR

• Klassieke cognitieve 

gedragstherapie

Hoog tijd voor een 
overzicht van 
therapeutische 
alternatieven! 
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Therapeutische opties
We verzamelden op basis van uitgebreid literatuuronderzoek een aantal 
therapeutische opties die geschikt lijken om te gebruiken bij personen met 
afasie. Deze kunnen ons inziens een meerwaarde betekenen binnen de 
neuropsychologische praktijk en daardoor ook mogelijk helpend zijn in het 
voorkomen en behandelen van bijvoorbeeld stemmingsklachten bij deze 
doelgroep. 

Ondersteunende communicatie: 
Notities, steekwoorden, 
beeldmateriaal, 
communicatieschrift, 
inzetten op werkende functies, 
emotiekaart, stellingen, … 

Inzetten van bestaande technieken: 
Fenomenologie van de patiënt, coping,
psycho-educatie, gedragsactivatie,
Acceptance and Commitment Therapy

“Out-of-the-box”-technieken: 
Beeldend werken, Clapping Qigong, Sandplay, Mindfulnesstecnieken, Verlies in 
beeld, WRITEjunior, Roeien met twee riemen in het landschap van verlies, 
Wapenschild, Secure base & continuing bonds, Herinneringsdoos naar
levensdoos, Rituelen, Muziek, Levenslijn
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