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VOORWOORD 
 
 
 
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de CQI Afasie, een vragenlijst om de ervaringen met 
de zorg bij mensen met de communicatiestoornis afasie te meten. De vragenlijst is door 
interviewers van het meetbureau Facit afgenomen bij 340 cliënten van 31 verschillende 
zorgaanbieders.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL in samenwerking met de vereniging 
Hersenletsel.nl (zie: www.Hersenletsel.nl). In augustus 2014 is de vereniging Hersenletsel.nl 
ontstaan door een fusie van Vereniging Cerebraal, de Afasie Vereniging Nederland (AVN) en 
de CVA Vereniging Samen Verder. De vereniging helpt mensen met het zo veel mogelijk terug 
krijgen van de regie op het leven na het oplopen van hersenletsel. Inzicht in de kwaliteit van 
zorg is daarbij van belang. In 2012 heeft de voormalige AVN daarom het initiatief genomen 
voor de ontwikkeling van een CQ-index voor mensen met afasie.  
 
De onderzoekers danken de betrokken medewerkers van de zorgaanbieders voor hun 
onmisbare inbreng bij dit project en vooral ook de mensen die deelnamen aan de verschillende 
fases van het onderzoek. Daarnaast danken wij de werkgroep: Natska Jansen (Stichting 
zorgketens NAH Overijssel), Carolien Huizinga (Rijnlands Revalidatie Centrum) Laurien 
Sietsma (Reade), Barbara Vriens (Stichting Miletus), Ruth Dalemans (Zuyd Hogeschool) en 
Talina Brouwer (AVN). Tot slot veel dank aan de projectgroep: Daniella Buis (Hersenletsel.nl), 
Mia Verschaeve (Afasiecentrum Rotterdam) en Kim Boerman (Zorginstituut Nederland).  
 
 
Utrecht, januari 2015  
  

http://zoeken.npcf.nl/app/answers/cedz-detail/a_id/17196/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDEzMjgxOTQwL3NpZC9HcjRDVlE0bQ%3D%3D
http://zoeken.npcf.nl/app/answers/cedz-detail/a_id/16734/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDEzMjgxOTQwL3NpZC9HcjRDVlE0bQ%3D%3D
http://zoeken.npcf.nl/app/answers/cedz-detail/a_id/16796/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDEzMjgxOTQwL3NpZC9HcjRDVlE0bQ%3D%3D
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SAMENVATTING 
 
 
Dit project richtte zich op het ontwikkelen van een Consumer Quality Index Afasie voor 
mensen die medische of paramedische zorg hebben ontvangen voor afasie. De CQI Afasie is 
een valide vragenlijst om de ervaringen van mensen met afasie met de zorgverlening te meten 
in de revalidatie- of chronische fase. De vragenlijst wordt afgenomen met een interview, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van visuele ondersteuning in de vorm van pictogrammen.  
 
Met deze vragenlijst kan de kwaliteit van de afasiezorg in kaart wordt gebracht vanuit het 
perspectief van mensen met afasie. Dat is ook wat Hersenletsel.nl – die opkomt voor de 
belangen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel – met dit instrument beoogt.  
Hiermee is een belangrijke stap gezet om deze groep mensen met een verworven 
communicatiestoornis ‘te horen en te begrijpen’ en daardoor serieus te nemen als het gaat 
om hun mening over de zorg. 
 
Ontwikkeling CQI Afasie 
Vanaf het begin van het ontwikkeltraject is de doelgroep betrokkenen geweest. Voor het 
samenstellen van de CQI Afasie werden de kwaliteitsaspecten in de zorgverlening voor 
mensen met afasie vastgesteld aan de hand van literatuur, focusgroepsgesprekken met 
mensen met afasie en mantelzorgers, en met de inbreng van deskundigen. De vragenlijst is 
eerst uitvoerig getest en besproken met de doelgroep en vervolgens aangepast. Door veel 
aandacht te besteden aan de inhoud en vormgeving en de wijze waarop de vragenlijst wordt 
afgenomen, was het bij mensen met afasie goed mogelijk om de vragenlijst af te nemen. 
 
Ervaringen van mensen met afasie met de zorg 
Aan de hand van 340 interviews met mensen met afasie zijn de ervaringen met de zorg en 
belangrijke kwaliteitsaspecten in de zorgverlening vastgesteld. De cliënten ontvingen zorg van 
31 zorgaanbieders: afasiecentra, logopediepraktijken, woonzorgcentra (verpleeghuizen), 
revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen of andere typen zorginstellingen. De respons was 
hoog: 86% van de benaderde personen was bereid om deel te nemen aan het onderzoek.  
 
De CQI Afasie brengt zeven kwaliteitsthema’s in kaart, waarvan er vijf gaan over het 
zorgproces: communicatie en bejegening, informatie, betrokkenheid bij behandeldoelen, 
behandeling door de logopedist en samenwerking. Uit het onderzoek blijkt dat de ervaringen 
het positiefst zijn voor ’communicatie en bejegening’ en het minst positief voor ‘informatie’. 
Voor wat betreft het zorgproces zijn cliënten vooral positief over de bejegening - aandachtig 
luisteren, serieus nemen en deskundigheid - en over het feit dat de behandeling gericht is op 
wat zij zelf belangrijk vinden. Er worden ook verbeterpunten genoemd: het bespreken van de 
gevolgen van afasie voor het dagelijks leven, het bespreken van de mogelijkheden voor 
herstel en het bespreken van de voortgang van de behandeling. Verder zouden cliënten liever 
meer uren logopedie per week krijgen.  
De twee overige thema’s van de CQI Afasie gaan over het behandeleffect: op de 
communicatie van cliënten en op hun participatie en welbevinden. Cliënten zijn overwegend 
positief hierover. Sinds de start van de behandeling gaat het gemiddeld ‘beter’ (50%) of ‘veel 
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beter’ (32%). Door de behandeling kunnen ze beter communiceren en praten, hebben ze 
minder moeite om te begrijpen wat anderen zeggen en zijn hun relaties met naasten 
verbeterd. Juist dit soort behandeleffecten vinden cliënten ook het belangrijkst.  
 
De afasiecentra en het lotgenotencontact worden zeer gewaardeerd. Beide zijn een stimulans 
voor het behouden en verbeteren van de spraak. Veel mensen gaven aan zich zorgen te 
maken over de vergoeding van de spraaktherapie. Daarnaast maakten mensen met afasie zich 
zorgen over het lotgenotencontact voor naasten. Partnerinformatie, begeleiding en 
betrokkenheid bij de behandeling ontbraken nog al eens in de zorg voor mensen met afasie 
én hun naasten. Deze punten verdienen dan ook meer aandacht.  
 
Ervaringen met het interview 
De vragenlijst werd afgenomen door getrainde interviewers. De interviewers maakten 
gebruik van een interviewprotocol met standaard toelichtingen bij vragen (met eenvoudige, 
concrete voorbeelden). Gemiddeld duurde het interview 40 minuten; dit was voor de meeste 
mensen precies goed (87%). Het gebruik van voorbeelden en uitleg van de interviewer en de 
korte vragen boden de meeste ondersteuning bij het interview. Interviewers lieten weten dat 
de meeste mensen het interview erg op prijs stelden.  
 
Gebruikersdoel en implementatie CQI Afasie 
De CQI Afasie kan ingezet worden om zowel in de revalidatie- als chronische fase de 
ervaringen met de zorgverlening en de behandeleffecten te evalueren en biedt 
aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering. Door de ervaringen met de afasiezorg te 
meten en deze informatie openbaar te maken, kan de CQI Afasie bijdragen aan transparantie 
in de zorg, aan het versterken van de positie van patiënten met afasie en het verbeteren van 
de zorg voor deze patiëntengroep die vanwege een communicatiestoornis moeilijk van zich 
laat horen. Met de CQI Afasie heeft Hersenletsel.nl een valide instrument in handen om de 
kwaliteit van zorg vanuit het cliëntenperspectief te evalueren en in beeld te brengen.  
 
Ondanks het voornemen om ook het onderscheidend vermogen van de CQI Afasie te 
testen, was dit op basis van het aantal respondenten en deelnemende zorginstellingen in dit 
onderzoek niet mogelijk. Met toekomstige grootschalige metingen kunnen het 
onderscheidend vermogen van deze CQI en verschillen tussen zorgaanbieders alsnog worden 
onderzocht, zodat de waarde van de vragenlijst voor vergelijkend onderzoek ook duidelijk 
wordt.  
 
In de huidige vorm is de CQI Afasie geschikt voor afname door getrainde interviewers. In de 
toekomst is een vragenlijst in de vorm van een applicatie met spraakondersteuning gewenst. 
Patiënten/cliënten kunnen de vragenlijst dan zelfstandig invullen, wat de toepasbaarheid en 
bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk kan vereenvoudigen. 
 
Hersenletsel.nl ziet eveneens mogelijkheden voor bredere toepassing van de vragenlijst bij 
andere doelgroepen met communicatiebeperkingen, zoals mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel of een verstandelijke beperking. Zo kan de zorg ook bij deze doelgroepen 
worden geëvalueerd vanuit het cliëntenperspectief. 
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1 INLEIDING 
 
 
 

1.1 Achtergrond  
 
Transparantie is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van het nieuwe 
zorgstelsel. In de gezondheidszorg wordt steeds meer aandacht besteed aan de mening van 
patiënten/cliënten over de kwaliteit van zorg. In Nederland is de Consumer Quality Index 
(CQ-index of CQI) een standaard voor het meten van de kwaliteit van zorg vanuit 
patiëntenperspectief (Delnoij en Hendriks, 2008). De CQ-index heeft als doel systematisch en 
op een gestandaardiseerde manier klantervaringen met de zorg te verzamelen en openbaar te 
maken. Daarvoor is inmiddels al een groot aantal gestandaardiseerde vragenlijsten ontwikkeld. 
Maar met de traditionele methoden voor dataverzameling (schriftelijke of online vragenlijsten) 
worden bepaalde patiëntengroepen nauwelijks of niet bereikt, waaronder patiënten met de 
communicatiestoornis afasie.  
 
Afasie 
Afasie is een stoornis in het spraak/taalcentrum door een hersenbeschadiging, meestal in de 
linker hersenhelft. Afasie kent vele uitingsvormen, variërend van een begripsstoornis waarbij 
iemand helemaal geen gesproken of geschreven woorden en zinnen kan begrijpen, tot een 
productiestoornis waarbij iemand de taal wel begrijpt, maar zich niet verbaal of schriftelijk kan 
uiten omdat men moeite heeft met het vinden van de juiste woorden of met het bouwen van 
zinnen. Het taalvermogen van de meeste mensen met afasie bevindt zich ergens tussen deze 
twee uitersten.  
 
Doordat afasie een communicatiestoornis is, die gekenmerkt wordt door moeite met praten, 
lezen, schrijven en/of begrijpen, is deelname aan vragenlijstonderzoek voor afasiepatiënten 
moeilijk zo niet onmogelijk. Om die reden blijft deze patiëntengroep veelal buiten beeld in 
onderzoek. Toch is het wel goed mogelijk om met aanpassingen en extra hulpmiddelen 
vragenlijsten af te nemen bij mensen met afasie (Dalemans en Ruth, 2010). Voor het meten van 
de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van deze doelgroep moet daarom naar een 
passende benadering worden gezocht, zoals eenvoudige taal, korte zinnen, grote letters, 
vetgedrukte woorden, extra witruimte tussen vragen en antwoordmogelijkheden, en 
ondersteunende illustraties of pictogrammen (Worrall et al., 2007; Brennan et al., 2005). En 
omdat een combinatie van mondelinge en visuele informatie het beste lijkt te werken bij 
mensen met afasie zal de vragenlijst dan in de vorm van een individueel interview moeten 
worden afgenomen (Van de Sandt-Koenderman, 2007). 
 
In Nederland hebben ongeveer 30.000 mensen afasie (Afasie Vereniging Nederland, 2014). Het 
treft ongeveer even veel mannen als vrouwen en het komt vooral bij oudere mensen voor. De 
meest voorkomende oorzaak van afasie is een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident, 
oftewel een herseninfarct, hersenbloeding of Transient Ischaemic Attack [TIA]). Ongeveer 70% 
van de mensen met afasie hebben dat ten gevolge van een herseninfarct of hersenbloeding. 
Ieder jaar krijgen circa 41.000 mensen voor het eerst een CVA en daarvan krijgt ongeveer 20-
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25% afasie (Bots et al., 2006; Van Heugten, 2001; Alexander, 1997). Andere oorzaken van 
afasie zijn een hersentumor, hersenoperatie of (verkeers)ongeluk. 
 
Afasiezorg 
De zorg voor afasiepatiënten kent drie fasen:  
1 de acute fase, tot circa vier weken na het hersenletsel, wordt gekenmerkt door verblijf in 

het ziekenhuis, diagnostiek en start van de behandeling;  
2 de revalidatiefase, vooral in het eerste jaar na de diagnose, gericht op herstel van taalbegrip 

en spraakvermogen;  
3 de chronische fase, met begeleiding en controles/nazorg.  
Bij het doorlopen van deze fasen kunnen patiënten met uiteenlopende zorgaanbieders te 
maken krijgen: ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeg-/verzorgingshuizen, eerstelijns 
(gespecialiseerde) logopediepraktijken en afasiecentra. Vaak treedt met name in de eerste 
maanden enig herstel op, vooral van het taalbegrip, maar volledig herstel is zeldzaam. Zo heeft 
6 maanden na een CVA nog 20% te maken met lichte tot ernstige afasie. Maar ook op de 
langere termijn, één jaar na het ontstaan van het letsel, hebben cliënten nog last (Niewold, 
2006). Daarom is zorg en begeleiding op de langere termijn ook gewenst. Voor hulp bij het 
hervatten van het dagelijks leven en voor contact met lotgenoten kunnen patiënten terecht bij 
een afasiecentrum.  
 
Momenteel (2014) telt Nederland 19 afasiecentra en drie centra zijn in oprichting. Een 
afasiecentrum ondersteunt en activeert mensen die hulp vragen op het gebied van 
communicatie en resocialisatie, nadat ze geconfronteerd werden met afasie of andere 
communicatiebeperkingen door niet-aangeboren hersenletsel. Meestal betreft het een 
samenwerkingsverband van verschillende organisaties met expertise op het gebied van afasie, 
bijvoorbeeld een revalidatiecentrum of groepspraktijk voor logopedie, een zorgcentrum of 
activiteitencentrum. Een afasiecentrum is enerzijds een expertisecentrum voor 
informatieverstrekking en vraaggestuurde professionele zorg aan mensen met afasie, hun 
mantelzorgers of zorgverleners. Het biedt anderzijds contact met ervaringsdeskundigen en 
slaat een brug naar cliëntgerichte welzijnsactiviteiten. De inbreng van de cliënten zelf, de 
betrokkenheid van deskundige medewerkers en vrijwilligers en een flexibele, kleinschalige 
organisatie (als onderdeel van de maatschappij) zijn belangrijke uitgangspunten (Flikkema en 
Jansen, 2004).  
 
Gezien de aard van de stoornis is een groot deel van de doelgroep kwetsbaar in het aangeven 
van kwaliteitsaspecten van de aangeboden zorg. Daardoor worden uitvoerders van die zorg 
minder gestimuleerd en geactiveerd om de aangeboden zorg te evalueren en te vernieuwen. 
 
 

1.2 Aanleiding 
 
Hersenletsel.nl vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de afasiezorg in kaart wordt gebracht 
vanuit het perspectief van cliënten. Dit project richt zich daarom op het ontwikkelen van een 
CQ-index Afasie, die specifiek is afgestemd op mensen met afasie om deze groep mensen met 
een verworven communicatiestoornis ‘te horen en te begrijpen’ en daardoor serieus te 
nemen. De CQI Afasie gaat over de revalidatie- en chronische fase van de zorgverlening.  
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Daarnaast streeft Hersenletsel.nl ernaar om in elke provincie minimaal één afasiecentrum te 
realiseren. Zij ziet er op toe dat de kwaliteit van zorg in alle afasiecentra gelijk is en voldoet 
aan een aantal vastgestelde criteria (zie http://www.afasiecentrum.nl/kwaliteitscriteria.pdf). 
Hersenletsel.nl activeert daarom kwaliteitsverbetering door de verschillende afasiecentra 
instrumenten aan te reiken voor de primaire processen (intake, uitvoering en evaluatie) en 
stimuleert de centra om hun verbetertrajecten inzichtelijk te maken voor cliënten. 
Door de ervaringen met de afasiezorg te meten en deze informatie openbaar te maken, kan de 
CQ-index Afasie bijdragen aan transparantie in de zorg, aan het versterken van de positie van 
patiënten met afasie en aan het verbeteren van de zorg voor deze patiëntengroep.  
 
 

1.3 Doelstelling en vraagstellingen 
 
Doel van dit project is de ontwikkeling van een CQ-index Afasie: een gestandaardiseerde 
vragenlijst met een bijpassende methode voor het meten van kwaliteit van zorg vanuit het 
perspectief van mensen met afasie. Daarbij zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd: 
 

- Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden in de zorgverlening voor 
mensen met afasie? 

 
- Welke methoden voor dataverzameling zijn het meest geschikt (bruikbaar en 

haalbaar) voor het meten van ervaringen van mensen met afasie? 

 
- Welk belang hechten mensen met afasie aan deze kwaliteitsaspecten? 

 
- Wat zijn de ervaringen van mensen met afasie met de zorgverlening? 

 
- Wat zijn de koester- en verbeterpunten in de zorgverlening van mensen met afasie? 

 
- Is het mogelijk om verschillende aanbieders van afasiezorg met elkaar te vergelijken 

aan de hand van de gemeten ervaringen? 

 
 

1.4 Projectgroep en werkgroep 
 
Bij aanvang van het project zijn een projectgroep en begeleidende werkgroep opgesteld, die 
zowel procesmatig als inhoudelijk de ontwikkeling van de CQ-index Afasie bewaakten.  
De projectgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Afasie Vereniging Nederland (AVN, 
nu Hersenletsel.nl), Zorginstituut Nederland en NIVEL. 
Andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de CQ-index Afasie zijn zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, toezichthouders en beleidsmakers. Deze partijen 
nemen deel aan een begeleidende werkgroep om ervoor te zorgen dat de informatiebehoefte 
van deze partijen tot uitdrukking komt in de vragenlijst. Een belangrijk doel daarvan is dat er 
vervolgens met één meting kan worden voorzien in de informatiebehoefte van de verschillende 
partijen. 
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De projectgroep bestond uit de volgende personen: 
- Daniella Buis (projectleider) – Hersenletsel.nl (voorheen Afasie Vereniging Nederland 

[AVN]); 
- Kim Boerman/Alfons Nederkoorn – Zorginstituut Nederland; 
- Mia Verschaeve – manager/klinisch linguïst Afasiecentrum Rotterdam; voorheen werkgroep 

lid en vervanger van Talina Brouwer; 
- Trees Wiegers/Mattanja Triemstra – senior onderzoekers NIVEL; 
- Nanne Bos/Lotte Ruijter – onderzoekers NIVEL.  
 
De werkgroep bestond verder uit de volgende personen:  
- Natska Jansen - coördinator Stichting zorgketens NAH Overijssel; 
- Carolien Huizinga – logopedist/klinisch linguïst Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden; 
- Laurien Sietsma – logopedist/klinisch linguïst revalidatiecentrum Reade in Amsterdam; 
- Barbara Vriens – projectcoördinator Stichting Miletus; 
- Ruth Dalemans - lector Zuyd Hogeschool; 
- Talina Brouwer – beleidsmedewerker Afasie Vereniging Nederland (AVN).  
 
 

1.5 Leeswijzer 
 
Het rapport is opgebouwd volgens de verschillende ontwikkelfasen van een CQ-index. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de eerste fasen van het onderzoek: de voorbereidende fase, waarin de 
focus van het onderzoek (zorgtraject en doelgroep) is vastgesteld, en de constructiefase 
waarin de eerste conceptvragenlijst is opgesteld. Hoofdstuk 3 beschrijft de derde fase: het 
psychometrisch onderzoek waarin de meeteigenschappen van de vragenlijst uitvoerig zijn 
bekeken, de vragenlijst is geëvalueerd en een voorstel voor aanpassing van de vragenlijst wordt 
gedaan. 
 
De laatste fase van een CQI ontwikkeltraject betreft het onderzoek naar het discriminerend of 
onderscheidend vermogen, om te zien of het meetinstrument geschikt is om verschillen tussen 
zorgaanbieders in kaart te brengen. Gaandeweg het project bleek het echter, gezien het aantal 
respondenten, niet haalbaar om het onderscheidend vermogen van de CQI Afasie vast te 
stellen. Deze fase maakt daarom geen onderdeel uit van dit rapport.  
 
In hoofdstuk 4 worden de inhoudelijke resultaten gepresenteerd: wat vinden mensen met 
afasie van de zorgverlening? De discussie van het onderzoek volgt in hoofdstuk 5, waarbij 
tevens suggesties worden gedaan voor implementatie van de CQI Afasie.  
 
Naast het rapport komen de volgende documenten digitaal beschikbaar: 
1. CQ-index Afasie - Ervaringen met de afasiezorg. Vragenlijst voor personen van 18 jaar en 

ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie. Versie 2.0 (januari 2015). 

2. CQ-index Afasie - Ervaringen met de afasiezorg. Interviewerlijst (met instructies). Versie 
2.0 (januari 2015). 

3. Werkinstructies behorende bij de CQ-index Afasie. Versie 2.0 (januari 2015). 
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2 ONTWIKKELING CQI AFASIE  
 
 
 
Met de inbreng van cliënten/patiënten, naasten/mantelzorgers en afasiedeskundigen, en op basis 
van literatuur en bestaande vragenlijsten en methodieken is een eerste versie van de CQ-index 
Afasie ontwikkeld die aansluit bij de mogelijkheden van de doelgroep. Deze ontwikkeling staat 
hieronder beschreven.  
 
 

2.1 Afbakening zorgtraject en doelgroep 
 
De focus van de CQI Afasie, zoals bij de start van het project door de werkgroep en 
projectgroep geformuleerd, is de revalidatie- en chronische fase. De acute fase, oftewel de 
eerste twee maanden van het ziektebeloop, maakt geen onderdeel uit van de CQI Afasie. 
Hierdoor wordt voorkomen dat patiënten over verschillende zorginstellingen bevraagd 
worden, wat verwarrend kan zijn. Bovendien is de duur van de opname in een ziekenhuis te 
kort en slecht te herinneren, en kort na de ziekenhuisopname is de patiënt nog niet in staat 
om aan een interview mee te werken. 
 
Mensen met afasie krijgen in hun zorgtraject met veel verschillende zorgverleners te maken. 
Communicatie is daarbij een essentieel deel van de ervaring van zorg. De vragenlijst richt zich 
daarom op het multidisciplinaire team van zorgverleners rond mensen met afasie binnen 
instellingen en vrijgevestigde gespecialiseerde praktijken. Voor de afasiezorg betreft dit de 
volgende eenheden: stroke-units of revalidatieafdelingen van ziekenhuizen, revalidatiecentra, 
afasiecentra, gespecialiseerde logopedie praktijken en verpleeghuizen. De volgende vijf 
categorieën zorgverleners worden door de werk- en projectgroep benoemd:  
1 logopedist/afasietherapeut; 
2 behandelend arts (medisch specialist, revalidatiearts, ouderenspecialist, huisarts, physician 

assistant); 
3 verpleegkundigen/verzorgenden (intramuraal); 
4 fysio- of ergotherapeut; 
5 psychosociale zorgverlener. 
Uitgangspunten voor de vragenlijst waren verder dat de vragenlijst primair gericht is op de 
zorg voor afasie, en zich niet richt op zorg voor onderliggende/aanverwante aandoeningen 
(zoals CVA of hersentumor), en daarom ook geen directe vertaling kan zijn van de CQI CVA 
(de vragenlijst die eerder is ontwikkeld voor patiënten met een beroerte). 
 
De doelgroep betreft mensen met afasie (18 jaar of ouder) met Nederlands als moedertaal, die 
in de afgelopen 12 maanden medische of paramedische zorg hebben ontvangen voor afasie. De 
ernst, vorm of duur van de afasie is geen exclusiecriterium. Om mee te kunnen doen aan het 
vragenlijstonderzoek zijn echter wel cognitieve basisvaardigheden nodig: kan iemand 
reflecteren, is iemand in staat keuzes te maken et cetera. Het taalbegrip en de cognitieve 
vaardigheid moet vooraf aan het interview door de behandelaar/zorgaanbieder worden 
ingeschat. De vragenlijst wordt alleen afgenomen bij de patiënt/cliënt, dus niet bij een 
naaste/familielid als degene met afasie niet in staat is deel te nemen aan het onderzoek. 
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2.2 Literatuuronderzoek 
 
Om inzicht te krijgen in recente literatuur over relevante kwaliteitsaspecten van de 
zorgverlening aan mensen met afasie is een literatuuronderzoek uitgevoerd in PubMed. Een 
overzicht van de zoekstrategie en de gevonden publicaties staat in bijlage 1. Artikelen 
gepubliceerd in 2010-2013 met een focus op patiënt-/cliëntervaringen met betrekking tot 
kwaliteit van (afasie)zorg en artikelen over onderzoek met vragenlijsten of interviews onder 
mensen met afasie en/of hun partners zijn geïncludeerd. De zoekstrategie leverde 21 
publicaties op, waarvan vijf artikelen op basis van de samenvatting relevant bleken.  
 
Uit de vijf artikelen, de bestaande relevante vragenlijsten (CQI Revalidatie volwassenen, CQI 
CVA, CQI vragenbank) en overige documentatie (Kwaliteitseisen Afasiecentrum en 
Patiëntenperspectief op CVA zorg bij afasie; ervaringen van patiënten en naasten [Limburg en 
Voogdt, 2012]) zijn belangrijke thema’s in de zorg voor mensen met afasie gefilterd. Aan de 
hand van de thema’s is een topiclist opgesteld, die als leidraad heeft gediend voor de 
focusgroepsgesprekken. Belangrijke thema’s zijn: informatie, bejegening en communicatie, 
betrokkenheid partner/mantelzorger (naaste), diagnostiek en behandelplan, 
autonomie/regie/inspraak, passende zorg, voorbereiding op het dagelijks leven, accommodatie, 
continuïteit en samenwerking, bereikbaarheid, hulpmiddelen en voorzieningen, effectiviteit van 
de zorg.  
 
 

2.3 Focusgroepsgesprekken met cliënten en naasten 
 
De focusgroepsgesprekken hadden als doel om inzicht te krijgen in de belangrijkste 
kwaliteitsaspecten van afasiezorg. In totaal zijn vier focusgroepsgesprekken gehouden met in 
totaal 28 deelnemers. Eén van de gesprekken werd gevoerd met alleen mantelzorgers (n=7). 
De andere drie focusgroepen waren met patiënten, variërend in ernst van de afasie (ernstig, 
matig en licht). De deelnemers zijn geworven via drie afasiecentra. De gesprekken vonden 
plaats in de periode mei-juli 2012.  
De mensen ontvingen voorafgaand aan het gesprek informatie over het doel van de 
bijeenkomst en het onderzoek. Daarnaast ontvingen zij een toestemmingsformulier en een 
korte vragenlijst met vragen over de achtergrondkenmerken van de mensen. 
Bij de focusgroepsgesprekken waren twee onderzoekers van het NIVEL aanwezig, waarvan één 
de gespreksleider was en de ander notulist en observator. Gezien de specifieke doelgroep was 
ook een afasiedeskundige van AVN aanwezig als tweede gespreksleider.  
Na de beginvraag “Wat zijn voor u de belangrijkste aspecten van afasiezorg?” volgde de discussie 
waarin de aanwezigen hun ervaringen konden delen en op elkaar konden reageren. Na ruim 
een uur discussie was er een korte pauze. Daarna gaf de gespreksleider een samenvatting van 
hetgeen besproken was, waarop de deelnemers konden reageren en hun aanvullingen konden 
geven. In het laatste half uur werden thema’s besproken die nog niet eerder aan bod waren 
gekomen. De bijeenkomst duurde in totaal twee uur. Na afloop kregen de deelnemers een 
cadeaubon als dank voor hun medewerking. 
 
 



 

Afasiezorg in beeld, NIVEL 2015 15 

2.3.1 Achtergrondkenmerken deelnemers focusgroep 
Aan de gesprekken met cliënten hebben vijftien mannen en zes vrouwen deelgenomen. De 
gemiddelde leeftijd was 55 jaar (31-74 jaar). Gemiddeld hadden de mensen ruim vier jaar afasie, 
variërend van een half jaar tot dertien jaar. De oorzaak van de afasie was bij de meeste mensen 
een CVA of beroerte (n=18). Twee mensen hadden als gevolg van een (verkeers)ongeluk afasie 
en één iemand door een hersentumor. Vijf mensen waren laag opgeleid. Negen mensen waren 
middelbaar opgeleid en zes mensen waren hoog opgeleid. 
De focusgroep met de mantelzorgers bestond uit vier mannen en drie vrouwen. Allen waren 
partner van iemand met afasie. De achtergrondgegevens waren voor zes van de zeven 
mantelzorgers volledig bekend. De gemiddelde leeftijd was 70 jaar (58-82 jaar). De partners 
van de mantelzorgers hadden gemiddeld zeven jaar afasie. De oorzaak van de afasie was voor 
allen een CVA. Twee mantelzorgers hadden een middelbaar opleidingsniveau en vier waren 
hoog opgeleid. 
 
 

2.4 Kwaliteitsaspecten uit de focusgroepsgesprekken  
 

2.4.1 Patiënten 
Hieronder volgt een overzicht met kwaliteitsaspecten die aan de orde zijn gekomen tijdens de 
gesprekken met patiënten. De kwaliteitsaspecten worden geïllustreerd met citaten. Als eerste 
worden de kwaliteitsaspecten besproken die specifiek gelden voor de drie verschillende 
zorgfases: de acute, revalidatie- en chronische fase. Vervolgens komen de kwaliteitsaspecten 
aan de orde die voor alle fases gelden. 
 
Acute fase  
Mensen met afasie kunnen zich over het algemeen weinig herinneren van de zorg in het 
ziekenhuis. In de acute fase zijn mensen het minst goed in staat hun belangen en ideeën 
kenbaar te maken. Het is in deze fase dan ook extra belangrijk dat er iemand aanwezig is die 
dat voor hen kan doen, dus is de aanwezigheid van een naaste/partner essentieel. Verder zijn in 
deze fase van groot belang: het stellen van een snelle en juiste diagnose en het tijdig starten 
met een adequate behandeling.  
“Ze hebben mij daar vier uur beziggehouden met steeds maar weer dezelfde vragen. Ik kon steeds 
minder goed praten.” 
 
Revalidatiefase 
Verschillende mensen gaven aan dat ze eerder, vaker en langer revalidatie hadden willen 
krijgen. Specifiek werd langdurige logopedie genoemd om de spraak te verbeteren. 
Fysiotherapie en ergotherapie worden gewaardeerd voor de verbetering van de fysieke 
situatie.  
“En na vijf maanden zei ze: ‘Nou u kan niks meer leren’. Ik zei: ‘Ik ben helemaal niet uitbehandeld, ik 
kan helemaal niet praten’.” 
 
Chronische fase  
In de chronische fase kunnen mensen met afasie terecht in een afasiecentrum om onder 
professionele begeleiding beter te leren communiceren en actiever deel te nemen aan het 
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sociaal en maatschappelijk leven. Tijdens deze fase zijn de volgende belangrijke aspecten in de 
zorg door deze mensen aangegeven:  
1 Gelijkwaardigheid 
2 Sociale functie 
3 Effectiviteit 
4 Accommodatie 
5 Bekendheid/toegankelijkheid zorg 
 
Gelijkwaardigheid 
In het afasiecentrum komen mensen met afasie met elkaar in contact. Iedereen in het 
afasiecentrum heeft problemen met taal en communicatie, waardoor mensen op een andere 
manier communiceren om elkaar te begrijpen. In het afasiecentrum voelt men zich ook serieus 
genomen en heeft men minder gêne om spreekfouten te maken. 

 
Sociale functie 
Behalve dat mensen met afasie zich prettig voelen bij lotgenoten, heeft het afasiecentrum ook 
een belangrijke sociale functie. 
“Als ik thuis alleen ben, dan heb ik ook nergens meer contact. Dan zit je ook maar tegen de 
geraniums aan te kijken.” 
 
Effectiviteit 
In het afasiecentrum wordt veel geoefend met praten door middel van groepsgesprekken. 
Daarbij worden oefeningen gedaan, wordt er gediscussieerd etc. Door deze gesprekken 
kunnen mensen hun communicatieve vaardigheden onderhouden en verder verbeteren. 
Sommigen gaven aan dat ze in het afasiecentrum hebben leren praten. 
“Als ik schijnbaar in weken niet aanwezig ben [in het afasiecentrum], dan merkt mijn vrouw dat 
gelijk.” 
“Maar zij [opmerking mantelzorger] is waanzinnig vooruit gegaan hier. Waanzinnig veel.” 
 
Accommodatie 
De locatie en toegankelijkheid van het afasiecentrum vinden mensen ook belangrijk. Specifiek 
worden genoemd de toegankelijkheid in verband met invaliditeit en te weinig of te kleine 
ruimtes.  
 
Bekendheid (toegankelijkheid) van zorg na revalidatiefase 
De bekendheid van zorgverlening na de revalidatieperiode laat vaak te wensen over. Men 
wordt bijvoorbeeld niet op de hoogte gesteld van het bestaan van afasiecentra; veel mensen 
zijn er op eigen initiatief terecht gekomen (bijvoorbeeld via internet).  
“Ik heb zelf initiatief genomen voordat ik bij afasiecentrum terecht te komen. Dat vind ik een grote 
blunder.” 
 
De onderstaande algemene kwaliteitsaspecten zijn bij meerdere fases genoemd.  
 
Kennis, bejegening en communicatie 
Een onderwerp dat veelvuldig aan de orde kwam is de kennis van zorgverleners over afasie en 
de manier waarop zij met afasiepatiënten omgaan. Sommige patiënten hebben het idee dat niet 
alle zorgverleners weten wat afasie is. Anderen zijn van mening dat ze deze kennis wel hebben, 
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maar niet weten hoe ze met de aandoening om moeten gaan; iedere afasie is anders en dit 
maakt het moeilijk om een inschatting te maken van de communicatieve vaardigheden van een 
patiënt. Dit geldt met name voor zorgaanbieders die niet gespecialiseerd zijn in afasie (in 
ziekenhuis, verzorgingshuis etc.). Ook bij gespecialiseerde zorgaanbieders zijn er echter 
verschillen tussen zorgverleners. Het heeft dus ook met de attitude en vaardigheden van 
zorgverleners te maken. Binnen dit thema zijn de volgende vijf aspecten genoemd:  
1 Serieus nemen 
2 Luisteren 
3 Tijd nemen/geduld hebben 
4 Vertrouwen 
5 Informatie over afasie 
 
Serieus nemen 
Mensen met afasie willen net als ieder ander serieus worden genomen en als volwaardige 
gesprekspartner worden gezien, maar dit gebeurt niet altijd. 
 
Luisteren 
Zorgverleners moeten goed luisteren naar afasiepatiënten, maar ook laten zien dat ze 
luisteren. 
 
Tijd nemen/geduld hebben 
Mensen met afasie hebben meer tijd nodig om zich uit te kunnen drukken, maar ook om 
dingen te begrijpen. Zorgverleners dienen daar rekening mee te houden. 
 
Vertrouwen 
Verschillende mensen gaven aan hoe belangrijk het voor hen is dat zorgverleners vertrouwen 
hebben dat hun communicatieve vaardigheden kunnen verbeteren. En andersom, dat patiënten 
erop kunnen vertrouwen dat zorgverleners zich voor hen/hun herstel inzetten. Op de vragen 
“Wat zou u andere mensen toewensen die vandaag afasie krijgen?” en “Wat kan er beter in de 
zorg voor mensen met afasie?” werden respectievelijk de volgende antwoorden gegeven: 
“Vertrouwen dat het beter gaat worden van een zorgverlener.”  
“Het vertrouwen van leiders [zorgverleners] tegenover me.“ 
 
Informatie over afasie (de gevolgen en het vermoedelijke verloop) 
Patiënten vinden het belangrijk om informatie te krijgen over afasie en de consequenties ervan. 
Sommige mensen gaven aan dat het voor hen niet duidelijk was welke beperkingen gepaard 
gingen met afasie en in welke mate ze daarvan zouden herstellen. 
“Het enige wat ik begreep was in het ziekenhuis toen, dat inderdaad ik na vijf, ja zes maanden ik 
precies ben zoals ik was; dat blijkt niet het geval te zijn.” 
 
Continuïteit en samenwerking 
Het thema continuïteit en samenwerking betreft vier subthema’s:  
1 Wachttijd/wachtlijst 
2 Samenwerking en informatie-uitwisseling 
3 Nazorg 
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Wachttijd/wachtlijst 
Verschillende mensen moesten na de ziekenhuisopname een aantal weken wachten voordat ze 
bij een revalidatiecentrum terecht konden.  
 
Samenwerking en informatie-uitwisseling  
Mensen vinden het van belang dat zorgaanbieders elkaar onderling op de hoogte houden van 
ontwikkelingen rond afasie (bijvoorbeeld over het bestaan van afasiecentra). Ook vindt een 
aantal mensen het een goed idee als zorgverleners direct beschikking kunnen hebben over hun 
medische gegevens. 
 
Nazorg 
Mensen vinden het belangrijk dat er na de ziekenhuisperiode controleafspraken worden 
gemaakt die verband houden met de afasie of dat de behandelend arts nog eens informeert 
hoe het gaat.  
“Als je over welke ziekte dan ook praat, hier in het ziekenhuis word je behandeld. Na afloop krijg je 
toch meestal daar een bezoek aan die specialist, krijg je weer een vervolgafspraak. En word je een 
beetje in de gaten gehouden hoe dat verder gaat. Nou, ik heb nooit van de afdeling neurologie een 
oproep gekregen: ‘meneer hoe is het ermee’ ofzo…”  
 
Hulpmiddelen/voorzieningen en vergoedingen 
Het is niet altijd gemakkelijk om de nodige hulpmiddelen of voorzieningen aan te vragen en 
vergoed te krijgen. 

 
 

2.4.2 Mantelzorgers 
Hieronder volgt een overzicht van de kwaliteitsaspecten die naar voren kwamen uit het 
gesprek met de mantelzorgers. In grote lijn komen de aspecten die mantelzorgers noemden 
overeen met de door patiënten genoemde aspecten, maar de betrokkenheid en ondersteuning 
van mantelzorgers kwamen nadrukkelijker aan bod. 
 
Bejegening en communicatie 
Twee aspecten worden genoemd:  
1 Tijd nemen 
2  Aandacht 
 
Tijd nemen  
Mensen met afasie hebben meer tijd nodig om zich verstaanbaar te maken en dingen te 
begrijpen. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners de tijd nemen in gesprekken met 
afasiepatiënten. 
“Die hulpverlener moet jou wel, degene die afasie heeft, goed te woord staan. En of ze er bij 
 jou [patiënt] drie kwartier over doet over een gesprek en bij mij [mantelzorger] maar een kwartier, 
dat mag geen onderscheid uitmaken.” 
 
Aandacht 
Het is belangrijk dat zorgverleners aandacht hebben voor de patiënt. 
“Die [neuroloog] had toen enorm aandacht. Toen was hij [patiënt] zo blij, hij was helemaal gelukkig 
toen we teruggingen.” 
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Continuïteit en samenwerking 
Het thema continuïteit van zorg wordt gevormd door vier kwaliteitsaspecten:  
1 Zelfde arts/specialist 
2 Toegankelijkheid 
3 Samenwerking en informatieoverdracht 
4 Nazorg 
 
Zelfde arts/specialist 
Voor patiënten en mantelzorgers is het fijn als ze steeds dezelfde behandelaar tegenover zich 
hebben. De arts/specialist kent in dat geval de achtergrond en situatie van de patiënt en de 
mantelzorger, zodat diens verhaal niet steeds opnieuw hoeft te worden verteld.  
“Wij kregen steeds iemand anders. En die [neuroloog] wist helemaal niets, zat alleen maar naar de 
computer te kijken.“ 
 
Toegankelijkheid 
Sommige mensen met afasie kunnen niet of moeilijk terecht bij een revalidatiecentrum. 
 “Hij mocht niet naar een revalidatiecentrum, daarvoor was hij te ziek.” 
 
Samenwerking en informatieoverdracht 
Mantelzorgers geven aan dat er meer overleg tussen zorgverleners moet plaatsvinden, net zo 
goed als dat de communicatie van zorgverleners met de mantelzorger belangrijk is.  
“Samenwerking tussen diverse instanties of doctoren, neuroloog en cardioloog, vind ik zéér gebrekkig.” 
 
Nazorg 
Mantelzorgers vinden het belangrijk dat er na de revalidatieperiode ook nazorg is. 
“Ja, ze werd ontslagen en daarna was het afgelopen. Nooit meer wat geweest. En we hebben 
geklaagd over dat er geen nazorg was… Ongeveer een jaar geleden zijn ze [revalidatiecentrum] dat 
weer op gaan pakken om nazorg te gaan geven. Maar dat is vijf jaar nadat dat bij haar gebeurd is.” 
 
Betrokkenheid en ondersteuning van partner/mantelzorger 
Partners of naaste familieleden hebben als mantelzorger een belangrijk aandeel in de zorg voor 
mensen met afasie. Ze zijn niet alleen ‘spreekbuis’ en bewaker van het zorgtraject, maar soms 
ook de primaire zorgverleners als patiënten weer thuis komen. Dit kan grote consequenties 
hebben voor de mantelzorger en het eventuele gezin. Zorgverleners proberen mensen daarop 
voor te bereiden en uit te leggen waar men tegenaan kan lopen. Wanneer de patiënten echter 
eenmaal thuis zijn, eindigt de reguliere zorg vaak. Er is nauwelijks (psychische) ondersteuning 
en er is geen vast aanspreekpunt terwijl mensen daar wel behoefte aan hebben. Binnen dit 
thema zijn drie kwaliteitsaspecten te onderscheiden:  
1 Informeren mantelzorger 
2 Ondersteuning 
3 Vast aanspreekpunt 
 
Informeren mantelzorger 
Als primaire zorgverlener in de thuissituatie, als ‘spreekbuis’ en ‘traject bewaker’ moet de 
mantelzorger goed geïnformeerd worden.  
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Ondersteuning 
Mantelzorgers krijgen veel dingen ‘op hun bord’, nemen vaak de regie over de zorg op zich, 
maar lopen ook tegen grenzen aan. Belangrijk is dan dat er goede 
ondersteuningsmogelijkheden zijn. De ondersteuning en begeleiding wordt vaak gemist.  
 “Je zit na zoveel jaar eigenlijk allemaal aan je plafond.” 
 
Vast aanspreekpunt  
Mantelzorgers zouden een vast aanspreekpunt/contactpersoon willen hebben bij wie ze 
terecht kunnen voor vragen en adviezen. 
“Eigenlijk zou je op het moment dat je thuis bent, dan moet je iemand hebben bij wie je terecht kan.” 
 
Hulpmiddelen/voorzieningen en vergoedingen 
Binnen dit thema worden twee onderwerpen onderscheiden:  
1 Hulpmiddelen en voorzieningen 
2 Vergoedingen 
 
Hulpmiddelen en voorzieningen 
Mantelzorgers geven aan dat hulpmiddelen belangrijk zijn voor mensen met afasie. Een 
praatboek of een kaart ‘praten is moeilijk’ kan ervoor zorgen dat patiënten beter kunnen 
communiceren en functioneren. Daarnaast zijn voorzieningen als respijtzorg voor 
mantelzorgers zelf belangrijk.  
“Ze zijn toen op het idee gekomen, een tandem. En dat bevalt haar beter, dus ze fietst weer.” 
“Hij doet zelfs in de stad nog boodschappen en dergelijke met zijn kaartje van ‘praten is moeilijk, 
maar ik begrijp nog alles’. Dus als hij die laat zien, wordt hij goed geholpen in winkels. Dus hij is 
redelijk zelfstandig” 
 
Vergoedingen 
De bekostiging van hulpmiddelen/voorzieningen is voor sommige mensen lastig: mantelzorgers 
weten soms niet waar ze recht op hebben. Daarnaast worden niet alle voorzieningen vergoed 
waardoor ze voor sommigen te duur zijn.  

 
 

2.5 Constructie CQI Afasie  
 
Op basis van de uitgangspunten over het zorgtraject en de doelgroep, de literatuur en de 
focusgroepsgesprekken met patiënten en mantelzorgers is de eerste conceptvragenlijst 
opgesteld om ervaringen met de afasiezorg te meten: de CQ-index Afasie (versie 0.1). Deze 
eerste versie van de ervaringsvragenlijst bestond uit 42 vragen onderverdeeld in: 2 algemene 
vragen; 8 vragen over bejegening en communicatie; 3 vragen over informatie; 10 vragen over 
behandeling en begeleiding; 1 vraag (18 subvragen) over het resultaat van de behandeling; 4 
vragen over samenwerking en continuïteit; 3 vragen over de beoordeling van de zorg; 1 open 
vraag; 7 achtergrondvragen; 3 vragen over het interview. 
Naast een ‘ervaringenvragenlijst’ is een bijbehorende belangvragenlijst gemaakt (zie paragraaf 
2.7). De vragenlijsten zijn steeds voorgelegd aan de project- en werkgroep, uitvoerig ge-pretest 
in 40 cognitieve interviews (zie 2.6), vervolgens bijgesteld en geaccordeerd door de 
projectgroep.  
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2.5.1 Pictogrammen 
Ter ondersteuning van de onderwerpen en voornaamste begrippen (trefwoorden) in de 
vragenlijst zijn pictogrammen geselecteerd of speciaal ontworpen voor de CQI Afasie. Een 
selectie van bestaande pictogrammen van de website www.sclera.be vormden de basis. De 
ontwerper van Sclera werkte mee aan het aanpassen of nieuw ontwerpen van pictogrammen 
voor de CQI Afasie. Een andere ontwerper maakte pictogrammen voor de diverse 
antwoordcategorieën (zie paragraaf 2.8.3). Tijdens de pre-test met cognitieve interviews (zie 
paragraaf 2.6) is aan de geïnterviewden gevraagd om de pictogrammen te beoordelen op 
duidelijkheid, waarna ze eventueel zijn bijgesteld of vernieuwd en opnieuw zijn uitgetest.  
 
 

2.6 Cognitieve interviews 
 
In de periode januari-maart 2013 zijn 40 cognitieve interviews afgenomen bij mensen met 
afasie om de vragenlijsten uit te testen. De twee interviewers hadden beide ervaring met de 
doelgroep. Tijdens deze interviews is gevraagd naar de toepasbaarheid en begrijpelijkheid van 
de vragen. Bovendien is gevraagd naar de volledigheid van de vragenlijst. Deze cognitieve 
interviews zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de inhoudsvaliditeit van de CQI Afasie 
(zijn alle relevante kwaliteitsaspecten opgenomen in de vragenlijst?), de bruikbaarheid van de 
vragenlijst (de weergave van de vragen en het gebruik van pictogrammen) en de kwaliteit van 
de vragen en antwoorden (beantwoordt de patiënt de vragenlijst conform zijn/haar ervaring?).  
 
 

2.6.1 Methoden 
Voor de werving van deelnemers aan de cognitieve interviews is in oktober 2012 een 
advertentie geplaatst in de Praatkrant, het voormalig ledenblad van de AVN. Mensen die in de 
afgelopen 12 maanden zorg voor afasie hadden ontvangen en woonachting waren in de 
provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland, konden zich via e-mail, telefonisch of per 
post bij de AVN opgeven voor deelname. De mensen werden telefonisch of per e-mail 
benaderd voor het maken van een afspraak. In totaal hebben 62 mensen zich aangemeld, 
waarvan vijf mensen later aangaven toch niet mee te willen doen. Veertig mensen zijn 
geselecteerd mede op basis van locatie en bereikbaarheid.  
De cognitieve interviews zijn in twee rondes afgenomen. Na de eerste 16 interviews volgde 
een tussentijdse evaluatie en is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de CQI Afasie. Op basis 
van de aangepaste versie van de ervaringenlijst is een belangvragenlijst opgesteld (zie paragraaf 
2.7). De beide vragenlijsten zijn vervolgens in een tweede ronde uitgetest onder 24 mensen: 16 
personen hebben de vernieuwde versie van de ervaringsvragenlijst ingevuld en 8 personen de 
belangvragenlijst.  
Om de kwaliteit van de vragenlijst te beoordelen is bij de interviews gebruik gemaakt van een 
checklist. Op de checklist konden de interviewers vier punten aanvinken:  
1 Werd een antwoord herzien? 
2 Was de vraag duidelijk? 
3 Was het pictogram duidelijk? 
4 Waren de antwoordcategorieën duidelijk? 
Als een interview voortijdig werd afgebroken is de reden daarvan aan het eind van de checklist 
ingevuld. 



 

22 Afasiezorg in beeld, NIVEL 2015 

2.6.2 Resultaten 
Van de 40 deelnemers was 56% man en 44% vrouw. De meeste respondenten waren tussen de 
55 en 74 jaar. Het merendeel was hoog opgeleid (54%). Gemiddeld hadden zij langer dan twee 
jaar afasie, waarbij de duur varieerde van 1 tot 30 jaar. De oorzaak van de afasie was voor bijna 
iedereen een CVA (95%). Zie bijlage 2 voor een overzicht van de achtergrondkenmerken van 
de deelnemers. 
Het verloop van de interviews verschilde sterk tussen personen. Van de 32 interviews met de 
ervaringsvragenlijst zijn drie interviews afgebroken door te grote communicatieproblemen van 
de respondent. Een (beperkt) aantal andere respondenten kon de vragenlijst zelfstandig 
invullen. Bij 19 interviews was een partner/naaste aanwezig. De aanwezigheid van deze persoon 
had twee functies: 1. Hij/zij kon optreden als ‘vertaler’ 2. Hij/zij fungeerde als ‘check’ voor de 
betrouwbaarheid van de antwoorden van de respondent. In sommige gevallen was het afnemen 
van de vragenlijst zonder partner/naaste onmogelijk. De gemiddelde duur van de 32 interviews 
was 65 minuten, variërend van een half tot twee uur. Daarbij moet opgemerkt worden dat het 
interview niet alleen de vragen werden doorgenomen, maar dat ook de vorm en 
begrijpelijkheid van de vragenlijst en de pictogrammen werden besproken. Hierdoor namen de 
interviews meer tijd in beslag.  
 
Opmerkingen over de vragen: 
- Mensen hadden vaak te maken met meerdere zorginstellingen en zorgverleners. Het was 

voor hen lastig om gedurende het interview in gedachten te houden dat het over één 
zorginstelling gaat en de zorgverleners die daar werken. Dit probleem zal vermoedelijk in 
het vervolg minder spelen, aangezien de zorgaanbieder bij aanvang al duidelijk is bepaald 
tijdens de werving en selectieprocedure via specifieke zorgaanbieders. 

- Bij de vragen over ‘bejegening en communicatie’ bleek het lastig om het over het ‘team van 
zorgverleners’ te hebben. Enerzijds omdat er verschillen zijn tussen zorgverleners. 
Anderzijds omdat het woord ‘zorgverlener’ voor veel mensen moeilijk is (ook als het wordt 
vervangen door ‘de logopedist’, ‘fysiotherapeut’ etc.). Bij sommige mensen was het nodig 
dat de partner/mantelzorger foto’s van de zorgverleners erbij pakte. 

- De vragen over de samenwerking en continuïteit waren voor een aantal mensen te moeilijk. 
Mensen vonden het moeilijk om er een oordeel over te geven of begrepen de vraag niet. 

- Het onderscheid tussen de twee vragen waarin een cijfer wordt gevraagd (voor de 
zorgverleners en zorgaanbieder) was voor veel mensen niet duidelijk. 

 
Opmerkingen bij pictogrammen: 
- De meningen over de pictogrammen van zorgverleners en zorginstellingen waren 

verschillend. De plaatjes van zorginstellingen die men over het algemeen duidelijk vond 
waren ‘het ziekenhuis’ en ‘het revalidatiecentrum’. De plaatjes van de zorgverleners die 
men over het algemeen duidelijk vond waren: arts, verpleegkundigen/verzorgenden, 
fysiotherapeut en de geestelijk verzorger. Over de overige plaatjes waren de meningen 
verdeeld. 

- Een aantal mensen vond dat de samengestelde pictogrammen (zoals het pictogram van 
‘hulpmiddelen voor communicatie’) uit elkaar gehaald moesten worden. 

- De pictogrammen voor de antwoordcategorieën in de ervaringenvragenlijst voor ‘nooit – 
altijd’ en ‘nee, helemaal niet – ja, helemaal’(‘vollopende buis’) vond nog niet iedereen 
duidelijk (“het lijkt net een pil”, “waarom is het groen?”), zie paragraaf 2.8. 
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Naar aanleiding van de resultaten van de eerste 16 interviews zijn de volgende aanpassingen 
gedaan:  
- Meer standaard toelichtingen/uitleg bij vragen.  
- De volgorde van de vragen is gewijzigd. 
- Twee extra vragen (1. cijfer per type zorgverlener; 2. onderscheid maken tussen 

samenwerking binnen en tussen zorginstellingen). 
- Lay-out. Er zijn tussenbladen ingevoegd voor de introductie van elk onderwerp. De 

pictogrammen, het lettertype en interlinies etc. vergroot. 
- Vijf pictogrammen zijn aangepast: 1. Bij de antwoordcategorie ‘goed’ (middelste van een  

5-puntschaal) is de mond ‘blijer’ gemaakt. 2. Pictogram ‘dagelijks leven’ is aangepast. 3. Van 
de losse pictogrammen bij ‘uitgaan’ is één samengestelde pictogram gemaakt. 4. Eén 
pictogram is verplaatst (stond bij verkeerde vraag). 5. Antwoordpictogrammen bij 
beoordeling ‘aantal maanden’ en ‘aantal uren per week’ van de behandeling zijn aangepast. 

 
De tussentijdse aanpassingen hadden een positief effect op het verloop van de interviews. Met 
name de standaard uitleg hielp de interviewers om de vragen te verduidelijken. 
Aan het eind van de ervaringsvragenlijst werd aan de geïnterviewde gevraagd wat hielp bij het 
beantwoorden van de vragen. De aanwezigheid van de partner/naaste en de voorbeelden of 
uitleg van de interviewer bleken het meeste te helpen. In tabel 2.1 staat een overzicht van de 
antwoorden. Ook is gevraagd naar wat mensen van de duur van het interview vonden: 26 
respondenten (90%) vonden de interviewduur ‘precies goed’, één respondent vond de 
vragenlijst veel te lang en twee respondenten vonden de vragenlijst een beetje te lang.  
 
 
Tabel 2.1 Antwoorden op vraag: “Wat hielp u (het meest) om de vragen te beantwoorden?” (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 ronde 1 

(N) 

ronde 2 

(N) 

totaal 

(N) 

Korte vragen 4 4 8 

Simpele woorden 4 1 5 

Vetgedrukte woorden  1 0 1 

Voorbeelden of uitleg van de interviewer 3 5 8 

Plaatjes  2 1 3 

Aanwezigheid partner/naaste als ‘vertaler’ 5 6 11 

 
 

2.7 Belangvragenlijst 
 
Op basis van de ervaringsvragenlijst is een overeenkomstige belangvragenlijst opgesteld. De 
belangvragen hebben een 4-punts antwoordschaal (1=niet belangrijk; 2=een beetje belangrijk; 
3=belangrijk; 4=heel belangrijk). Het doel van de belangvragenlijst is om in kaart te brengen 
wat mensen belangrijk vinden als het gaat om de afasiezorg. Voor elk aspect in de 
ervaringsvragenlijst wordt een belangscore berekend; het rekenkundig gemiddelde van 
antwoorden op de corresponderende belangvraag. Deze belangscores worden enerzijds 
gebruikt voor het ‘wegen’ van kwaliteitsaspecten, anderzijds om te bepalen welke aspecten wel 
of niet in aanmerking komen voor verwijdering, waardoor de CQI Afasie zo informatief en 
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compact mogelijk is. Daarnaast kunnen belangscores voor zorgverleners interessant zijn, 
omdat het inzicht geeft in de belangrijkste zorgaspecten voor mensen met afasie. Ook kunnen 
de belangscores in combinatie met de resultaten uit de ervaringsvragenlijst gebruikt worden 
om inzichtelijk te maken welke onderwerpen voor verbetering in aanmerking komen 
(verbeterpunten) en welke aspecten van zorg vooral goed gaan (koesterpunten).  
 
Uit de cognitieve interviews bleek dat mensen moeite hadden om aan te geven ‘hoe belangrijk’ 
ze bepaalde onderwerpen vinden. Met name de belangvragen van de sectie ‘het resultaat van 
de behandeling’ werden als lastig ervaren. Het was niet altijd duidelijk dat de vragen betrekking 
hadden op de voorkeuren en verwachtingen ten aanzien van de afasiebehandeling, en men gaf 
liever aan hoe het ging (de ervaring). Het doel van de aparte belangvragenlijst werd niet altijd 
begrepen en sommigen vonden het ‘een overbodige lijst’. Voor het vervolg werd besloten om 
de belangvragenlijst alleen nog gelijktijdig, in combinatie met de ervaringsvragenlijst af te 
nemen. Direct na een ervaringsvraag werd de bijbehorende belangvraag gesteld.  
 
 

2.8 Aanpassen en vaststellen CQ-index Afasie  
 
Na de pré-test met de cognitieve interviews zijn de vragen en pictogrammen van de CQI-
vragenlijst verder aangepast.  
 
 

2.8.1 Aanpassingen vragen 
Een aantal vragen leverde relatief veel problemen op (zie bijlage 3). Dit waren vooral vragen 
over de samenwerking en vragen met veel omvattende begrippen als dagelijks leven/dagelijkse 
werkzaamheden en hulpmiddelen voor communicatie. Ondanks dat werden de vragen meestal 
wel beantwoord; al dan niet met extra toelichting van interviewer en hulp van partner/ 
mantelzorger. Besluitvorming/aanpassingen na overleg in de projectgroep: 
 
“Zijn de verschillende zorgverleners op de hoogte van uw situatie?” 
De vraag was voor sommige mensen te ingewikkeld. Andere mensen vonden het moeilijk om 
hier over te oordelen. De vraag is verwijderd.  
 
“Sluit de informatie van de verschillende zorgverleners op elkaar aan?” 
De vraag was voor sommige mensen te abstract. De vraag is aangepast: Sluit de informatie van 
uw zorgverleners op elkaar aan? 
 
“Weet u met wie u contact kunt opnemen bij vragen over uw afasie?” 
Moeilijke vraag, maar zeer relevant om te weten of mensen hier antwoord op kunnen geven. 
Vraag blijft gehandhaafd.  
 
“Kreeg u informatie over hulpmiddelen voor communicatie?” 
Sommige mensen gaven aan dat zij de hulpmiddelen gebruikten in plaats van het benoemen van 
het ontvangen van informatie over de hulpmiddelen. De vraag is behouden aangezien patiënten 
dit een belangrijke vraag vinden.  
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“Zijn de doelen van de behandeling met u afgesproken?” 
Een deel van de mensen vindt de vraag moeilijk. Dit kan mogelijk het gevolg zijn van het niet of 
onvoldoende bespreken van de doelen van de behandeling. De vraag blijft gehandhaafd. 
 
“Richt de behandeling zich op het oppakken van uw leven (activiteiten, hobby’s of werk)?” 
Mensen gaven aan dat de behandeling daar meestal niet over gaat, maar bijvoorbeeld over 
concretere doelen zoals leren communiceren. Vraag is relevant en blijft behouden. 
 
 

2.8.2 Aanpassingen pictogrammen 
Bij het bespreken van de pictogrammen zijn de volgende discussiepunten aan de orde 
gekomen:  
1 Moeten mensen van te voren de keuze hebben of ze een vragenlijst met of zonder 

pictogrammen willen invullen? 
2 Moeten onduidelijke pictogrammen worden weggelaten bij de vragen? 
3 Moeten samengestelde pictogrammen uit elkaar worden gehaald? 
4 Moeten de antwoordpictogrammen worden vervangen? 
Hierop werd het volgende besloten. Methodologisch gezien is het niet sterk om in de 
ontwikkelfase met verschillende versies van de vragenlijst (met/zonder pictogrammen) te 
werken. Als van tevoren goed wordt uitgelegd dat de vragenlijst standaard wordt ondersteund 
met pictogrammen en dat men zelf kan bepalen om ze wel of niet te gebruiken, zal dit 
waarschijnlijk geen problemen opleveren. Alle vragen en antwoorden worden ondersteund 
met een pictogram en samengestelde pictogrammen worden niet uit elkaar gehaald aangezien 
het onderwerp van de vraag in die gevallen breed is en het juist gaat om de combinatie van 
elementen. Bovendien nemen aparte pictogrammen teveel ruimte in beslag. 
Een aantal pictogrammen is aangepast en opnieuw voorgelegd aan tien mensen met afasie in 
behandeling bij een revalidatiecentrum. Onder meer werd een nieuwe reeks pictogrammen 
ontworpen voor de 4-punts antwoordcategorieën (‘nee, helemaal niet/nooit’; ‘een 
beetje/soms’; ‘meestal; altijd’). In plaats van de reeks met ‘vollopende cirkels’ koos de 
doelgroep voor de nieuwe, tweede reeks met een ‘vollopende buis’.  
 
 
Figuur 2.1 Pictogrammen voor de 4-punts antwoorden op ervaringsvragen: oud (boven) en nieuw (onder)  
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2.8.3 CQI Afasie versie 1.0 
De CQI Afasie versie 1.0 bestaat uit 43 vragen onderverdeeld in: 3 vragen over uzelf; 2 vragen 
over uw afasie; 2 vragen over afasiezorg; 8 vragen over bejegening en communicatie; 3 vragen 
over informatie; 10 vragen over behandeling en begeleiding; 1 vraag (18 subvragen) over het 
resultaat van de behandeling; 4 vragen over samenwerking; 3 vragen over de beoordeling van 
de zorg; 1 open vraag; 4 vragen over het interview; tot slot twee vragen over ervaren 
lichamelijke gezondheid en ervaren geestelijke gezondheid. 
Elk onderwerp van de vragenlijst werd met op een titel-/tussenblad met bijbehorend pictogram 
geïntroduceerd.  
 
 
Figuur 2.2 Enkele pictogrammen ter ondersteuning van de onderwerpen in de CQI Afasie 

 
 
 
   
 

 Over uzelf   Bejegening & Behandeling &  Samenwerking  Beoordeling 
     communicatie  begeleiding 
 
 
Antwoordcategorieën 
Hieronder staat de uiteindelijke reeks pictogrammen behorende bij de 4-punts antwoorden op 
ervaringsvragen (‘nee, helemaal niet/nooit’; ‘een beetje/soms’; ‘meestal; altijd’), met de extra 
antwoordmogelijkheden ‘weet ik niet’ (vraagteken) en ‘niet van toepassing’ (kruis). 
 
 
Figuur 2.3 Pictogrammen bij de antwoorden op ervaringsvragen 

 
 

 
 
 

 
De vraag over het resultaat van de behandeling, vraag 29 (met 18 subvragen), kende een 
afwijkend antwoordformat. Deze wordt op een 5-punts antwoordschaal uitgevraagd met de 
antwoordcategorieën ‘veel slechter’; ‘slechter’; ‘hetzelfde’; ‘beter’; ‘veel beter’. 

 
 

Figuur 2.4 Pictogrammen bij antwoorden op vragen over het resultaat van de behandeling 
 
 
 
 
 

 
Enkele vragen hadden afwijkende antwoordcategorieën, zoals de achtergrondvragen naar de 
gezondheid die een 5-punts antwoordschaal hadden (slecht/matig/goed/zeer goed/uitstekend), 
ondersteund door smiley-pictogrammen. 
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Figuur 2.5 Pictogrammen bij antwoorden op de vragen naar gezondheid 
 
 
 
 
 

 
Voor de belangvragenlijst werd de volgende pictogrammenreeks gebruikt, respectievelijk voor 
de antwoorden ‘niet belangrijk’, ‘een beetje belangrijk’, ‘belangrijk’ en ‘heel belangrijk’: 
 
 
Figuur 2.6 Pictogrammen bij de antwoorden op belangvragen 

 
 
 
 
 

 
2.9 Tokentest  

 
Om een indruk te krijgen van de ernst van de afasie of het taalbegrip van de respondenten, en 
voor validatie van de CQ-index is op het eind van het interview een verkorte Tokentest (10 
items) afgenomen.15 Bij de Tokentest wordt gebruik gemaakt van fiches die variëren in vorm 
(cirkel of vierkant), kleur (5 kleuren), en grootte (groot of klein). 
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Afasiezorg in beeld, NIVEL 2015 29 

3 PSYCHOMETRISCHE TESTFASE 
 
 
 

3.1 Opzet van het onderzoek 
 
De volgende fase bij het ontwikkelen van een CQ-index is de fase waarin de vragenlijst 
grootschalig wordt uitgezet om aan de hand van de uitgebreide dataverzameling de 
psychometrische eigenschappen van de CQ-index vast te kunnen stellen. Dit hoofdstuk 
beschrijft de methoden en resultaten van deze fase. 
 
 

3.1.1 Werving via zorgaanbieders 
Om patiënten te includeren, is besloten de medewerking te vragen van afasiecentra, 
revalidatiecentra, zelfstandig gevestigde logopedisten en wooncentra/verpleeghuizen. De 
zorgaanbieders werden via meerdere kanalen op ons onderzoek geattendeerd en konden zich 
aanmelden via een korte, inventariserende enquête op internet. In eerste instantie richtte de 
werving zich op de ‘grotere’ zorgaanbieders die 10 of meer afasiepatiënten/-cliënten ‘in zorg’ 
hadden, maar uiteindelijk zijn ook kleinere zorgaanbieders benaderd voor medewerking.  
Zorgaanbieders werden benaderd via e-mail, websites of nieuwsbrieven van de volgende 
verenigingen/doelgroepen/zorgaanbieders: 
- Revalidatie Nederland, vakgroep logopedie 
- VKL: Vereniging voor Klinische Linguïstiek 
- NVAT: Nederlandse Vereniging Afasie Therapeuten 
- NVLF: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, register Afasie(therapeuten) 
- NVN: Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie 
- Afasienet (website en nieuwsbrief) 
- Website Afasie Vereniging Nederland 
- Kennisplein NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) 
- Stichting Zorgketens NAH 
- Stichting LOHL (Landelijk Overleg Hersenletsel)  
- Verpleeghuizen die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) bieden 

 
 

3.1.2 Verloop werving  
Na toezegging van deelname zijn de zorgaanbieders gevraagd om de onderstaande inclusie- en 
exclusiecriteria toe te passen bij het selecteren van cliënten. De organisatie werd gevraagd om 
een bestand met de contactgegevens (naam, adres, woonplaats) en een achtergrondbestand 
(onder andere geslacht, leeftijd en duur afasie) op te stellen (zie bijlage 4 Instructie 
dataverzameling). Deze bestanden zijn verstuurd naar de geaccrediteerde meetorganisatie Facit 
ter voorbereiding op de dataverzameling. Facit informeerde de cliënten over de voorgenomen 
interviews (mondeling, schriftelijk of via e-mail) en plande interviews in met de cliënten die 
daarvoor toestemming gaven.  
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Inclusiecriteria: 
- Diagnose Afasie tenminste 2 maanden geleden gesteld (≥2 maanden post onset). 
- Zorg (logopedische behandeling, revalidatie, begeleiding en/of dagbesteding) voor afasie 

ontvangen in de afgelopen 12 maanden. 
- Leeftijd 18 jaar of ouder. 
- Nederlandstalig (Nederlands is moedertaal of primaire taal thuis). 
- In staat om enkelvoudige vragen te beantwoorden (verbaal of non-verbaal d.m.v. aanwijzen). 
- Minimaal taalbegrip: testbaar met de Tokentest opdracht 1 t/m 3 (dat wil zeggen test is 

afneembaar, maar hoeft geen perfecte score op te leveren). 
 
Exclusiecriteria: 
- Ernstige geheugenproblemen of (vermoedelijke) dementie. 
- Ernstige concentratieproblemen (moeite om aandacht langer dan 10 minuten vast te 

houden). 
- Cliënten die in de afgelopen 12 maanden al zijn benaderd voor een andere CQI meting 

(bijvoorbeeld de CQ-index CVA, Revalidatiecentra, Gehandicaptenzorg, VV&T). 
- Andere zwaarwegende redenen (nader toe te lichten). 
 
De interviews stonden gepland voor de periode juni 2013 tot januari 2014. Door een 
achterblijvende respons, zowel voor wat betreft het aantal zorginstellingen als het aantal 
cliënten per zorginstelling, is besloten de meetperiode te verlengen tot en met juni 2014. De 
volgende respons-verhogende maatregelen zijn genomen: 
- Een oproep aan individuele patiënten via website en facebook-pagina van AVN, de website 

van de Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV) en via een advertentie in 
Hersenletsel Magazine. 

- Nabellen van de zorgaanbieders die niet gereageerd hadden op de inventariserende 
enquête.  

- Daarnaast werden ook kleinere zorgaanbieders met een klein aantal patiënten in 
behandeling geïncludeerd, waarbij van te voren bekend is dat dit aantal onvoldoende is voor 
een spiegelrapportage.  

 
 

3.1.3 Dataverzameling 
Het meetbureau Facit is geaccrediteerd voor het afnemen van interviews bij bijzondere 
doelgroepen, zoals in dit geval mensen met een communicatieprobleem waarbij ondersteunend 
beeldmateriaal wordt gebruikt. De interviewers zijn vooraf speciaal getraind op het gebied van 
afasie en de afname van de CQI Afasie. Om de interviews op een gestandaarde wijze te laten 
verlopen en de overeenstemming tussen interviewers te vergroten is gebruik gemaakt van een 
interviewinstructie (zie bijlage 5) 
 
 

3.2 Overzicht deelnemende zorginstellingen 
 
In totaal zijn 114 zorginstellingen benaderd, waarvan 31 instellingen deel hebben genomen (zie 
tabel 3.1). Het overgrote deel van de cliënten (79%) was in behandeling bij een afasiecentrum.  
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Tabel 3.1  Respons zorginstellingen 

type zorginstelling  aantal instellingen aantal cliënten 

   min. max. 

Afasiecentra 14 314 2 99 

Logopediepraktijken 2 5 1 4 

Woonzorgcentra/verpleeghuizen 8 51 1 22 

Revalidatie-afdeling ziekenhuis 3 12 1 8 

Andere soorten instellingen*  4 5 1 2 

Totaal 31 387   

*  ziekenhuis, zorggroep, instelling met diverse soorten zorg (onder andere ambulante begeleiding)  

  
     

3.3 Opschoning en respons  
 
In totaal zijn de contactgegevens van 387 cliënten door de zorginstellingen aangeleverd aan 
Facit. Daarnaast hebben 10 cliënten zichzelf aangemeld naar aanleiding van de openbare oproep 
van AVN. In figuur 3.1 staan de respons en de opschoning weergegeven. 
In totaal zijn 397 cliënten telefonisch benaderd om een afspraak te maken voor het interview. 
Voor twee cliënten bleek al meteen dat zij ten onrechte zijn benaderd: één cliënt was al langer 
dan 12 maanden uit zorg en één cliënt beheerste de Nederlandse taal onvoldoende. 
Van de resterende 395 cliënten wilden in totaal 49 cliënten niet meewerken: 28 cliënten 
hebben dit voorafgaand aan het plannen van het interview aangegeven, 7 cliënten gaven dit ten 
tijde van het geplande interview aan, 4 cliënten waren niet aanwezig (uitje, ziek, zorgafspraak) 
en 10 personen vielen om diverse redenen af (zoals cognitieve beperking, langdurige ziekte of 
privé omstandigheden).  
Met 346 cliënten is het interview gestart. Met 6 cliënten is het interview vroegtijdig beëindigd. 
Bij drie cliënten bleek gaandeweg het interview de cognitieve beperking te groot, voor twee 
cliënten was het interview te vermoeiend, van één cliënt bleek de afasiezorg toch te lang 
geleden (>12 maanden geleden).  
Het databestand voor de analyse betreft hierdoor in totaal van 340 respondenten. Geen 
enkele respondent diende verwijderd te worden in verband met onvoldoende beantwoorde 
vragen. Hiervoor is het minimum aantal beantwoorde vragen bij vijf gelegd, conform richtlijnen 
voor interviews in het Handboek CQI-ontwikkeling (Koopman, 2011).  
Ook dienden de volgende respondentkenmerken bekend te zijn: leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau en gezondheid. Dit om te kunnen bepalen welke kenmerken er eventueel van 
invloed zijn op de antwoorden van deelnemers.  
De bruto respons was 87,6% (n=346). De netto respons 86,1% (n=340). 
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Figuur 3.1 Respons CQ-index Afasie 
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3.3.1 (Non-)respons analyses 
 
Alle respondenten waren op het moment van deelname nog in behandeling bij een 
zorginstelling als gevolg van afasie, met uitzondering van de 10 personen die zichzelf hebben 
aangemeld.  
De kenmerken van de respondenten en non-respondenten staan in tabel 3.2. De groepen zijn 
met elkaar vergeleken op basis van leeftijd, geslacht en de duur van de afasie. Deze 
achtergrondgegevens zijn aangeleverd door de zorgaanbieders. De leeftijd en het geslacht van 
de respondenten en non-respondenten zijn overeenkomstig. De duur van de afasie is in de 
groep respondenten groter, dit verschil is significant (Chi-kwadraat; p<0,05). De reden voor 
het ontstaan van de afasie is in beide groepen over het algemeen een herseninfarct (CVA). 
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Tabel 3.2  Kenmerken respondenten en non-respondenten 

 respondenten 
(n=346) 

non-respondenten  
(n=49) 

Leeftijd (jaar) 63,4  65,3  
missing 8 2 
   
Geslacht   
man 207 (60,0%) 30 (61,2%) 
vrouw 138 (40,0%) 19 (38,8%) 
missing 1  
   
Duur afasie*   
0-1 jaar 38 (11,3%) 4 (8,3%) 
1-2 jaar 39 (11,6%) 14 (29,2%) 
2-5 jaar 114 (33,8%) 13 (27,1%) 
>5 jaar 146 (43,3%) 17 (35,4%) 
missing 9 1 

* significant verschil in duur afasie (p<0,05)  
 
 

3.3.2 Kenmerken respondenten 
In de CQI Afasie is een aantal vragen opgenomen om de kenmerken van de respondenten te 
achterhalen. Het betreffen de variabelen leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, ervaren gezondheid 
en de ervaren psychische/geestelijke gezondheid. Daarnaast worden twee vragen gesteld die 
betrekking hebben op de aandoening afasie, namelijk: Hoe lang is het geleden dat u afasie 
kreeg? en Wat is de oorzaak van uw afasie? Deze kenmerken staan in tabel 3.3 weergegeven, 
waarbij de zes respondenten die vroegtijdig het interview hebben beëindigd zijn geëxcludeerd.  
Het aantal patiënten dat aangeeft een slechte of matige algemene gezondheid te hebben (19%) 
was ongeveer gelijk aan het aantal met een slechte of matige psychische gezondheid (17%). 
Voor de meeste patiënten is het 2-5 jaar (38%) of langer dan 5 jaar geleden (38%) dat de afasie 
is opgetreden. In het overgrote deel is de aandoening het gevolg van een CVA of beroerte 
(92%). In enkele gevallen betreft het een gevolg van een ongeluk (4%) of hersentumor (1%). 
 
 
Tabel 3.3 Kenmerken respondenten 

 respondenten 

 N=340 % 

Leeftijd   
18 t/m 24 jaar 3 0,9 
25 t/m 34 jaar 5 1,5 
35 t/m 44 jaar 14 4,1 
45 t/m 54 jaar 52 15,3 
55 t/m 64 jaar 112 32,9 
65 t/m 74 jaar 103 30,3 
75 t/m 84 jaar 44 12,9 
85 jaar en ouder 7 2,1 

- vervolg tabel 3.3 - 
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- vervolg tabel 3.3 - 

 respondenten 

 N=340 N=340 

Geslacht   
man 206 60,6 
vrouw 134 39,4 
   
Opleidingsniveau*   
laag 44 13,0 
middel 1 130 38,4 
middel 2 77 22,7 
hoog 86 25,4 
anders 2 0,6 
missing 1  
   
Ervaren gezondheid   
slecht 6 1,8 
matig 63 18,6 
goed 178 52,5 
zeer goed 66 19,5 
uitstekend 26 7,7 
missing  1  
   
Psychische/geestelijke gezondheid   
slecht 4 1,2 
matig 57 16,9 
goed 192 56,8 
zeer goed 57 16,9 
uitstekend 28 8,3 
missing  2  
   
Hoe lang geleden kreeg u afasie?   
korter dan een jaar geleden 25 7,4 
1 tot 2 jaar geleden 57 17,0 
2 tot 5 jaar geleden 128 38,1 
meer dan 5 jaar geleden 126 37,5 
missing 4  
   
Wat is de oorzaak van uw afasie?   
CVA of beroerte 310 92,0 
ongeluk met hersenletsel 12 3,6 
hersentumor 3 0,9 
anders 12 3,6 
missing 3  

*  laag = geen opleiding en lager onderwijs; Midden 1= LAVO, MAVO, LBO; Midden 2= VWO, HAVO, MBO; 
hoog= HBO, universiteit 

 
 



 

Afasiezorg in beeld, NIVEL 2015 35 

De scores van respondenten op de Tokentest (zie tabel 3.4) laten een uiteenlopende ernst van 
de afasie zien, variërend van een score 0 (alles fout) tot 10 (alles goed). De gemiddelde score 
op de Tokentest is 6,1 (sd. 3,4), oftewel: gemiddeld werden 6 van de 10 opdrachten correct 
uitgevoerd.  
 
 
Tabel 3.4  Scores op de Tokentest*  

score N=333 % 

0 20 6,0 

1 26 7,8 

2 29 8,7 

3 23 6,9 

4 20 6,0 

5 19 5,7 

6 21 6,3 

7 25 7,5 

8 26 7,8 

9 44 13,2 

10 80 24,0 

 *  bij 7 respondenten kon de Tokentest niet worden uitgevoerd vanwege kleurenblindheid 

 
 

3.4 Resultaten  
 
De analyses in deze paragraaf dienen om de psychometrische kwaliteit van de CQI Afasie vast 
te stellen. Op basis hiervan is bepaald welke items in de vragenlijst behouden moeten blijven 
en welke verwijderd kunnen worden. De items uit de vragenlijst zijn onderzocht op de 
volgende aspecten:  
- de scheefheid van de antwoorden op het betreffende item; 
- de non-respons per item;  
-  de samenhang tussen items (inter-item correlaties); 
- het feit of het item schaalbaar is (schaalconstructies);  
- het belang dat respondenten hechten aan het item. 
Deze itemeigenschappen zijn samen met de opmerkingen van deelnemers en interviewers over 
het interview (zie paragraaf 3.5) meegenomen bij het aanpassen van de vragenlijst (zie paragraaf 
3.6). 
 
 

3.4.1 Itemanalyses 
Het meetinstrument is eerst op itemniveau geanalyseerd. Hierbij is naar de volgende twee 
aspecten gekeken:  
1 scheefheid van de verdeling van de antwoorden op de ervaringsvragen, welke laat zien in 

hoeverre een item ervaringen kan onderscheiden;  
2 het aantal ontbrekende waarden per item, dat iets zegt over de relevantie, maar ook over 

het begrip van de respondenten van dit item.  
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Scheefheid per item 
Als op een item 90% of meer van de antwoorden in de meest positieve categorie (bijvoorbeeld 
‘ja, helemaal’ of ‘veel beter’) of in de meest negatieve categorie (bijvoorbeeld ‘nee, helemaal 
niet’ of ‘veel slechter’) valt, spreken we van een extreem scheve verdeling. De ervaringen zijn 
dan zo weinig verschillend dat deze niet meer discrimineren tussen verschillende groepen 
respondenten. De scheefheid van de frequentieverdelingen is conform het handboek bekeken 
voor alle ervaringsvragen, vragen naar algemene waardering en screenervragen. Hierbij zijn de 
ontbrekende waarden buiten beschouwing gelaten en ook de antwoordcategorieën ‘niet van 
toepassing’ en ‘weet ik niet’ zijn niet meegenomen bij het berekenen van de 
frequentieverdelingen.  
De enige vraag met een extreem scheve verdeling is vraag 28a “Wat vindt u van het aantal 
maanden dat u de behandeling kreeg?”. 112 personen (91,8%) hebben deze vraag beantwoord 
met “goed”, 12 personen (8,2%) beantwoordden de vraag met “niet goed”.  
 
Non-respons per item 
De items in tabel 3.5 hadden elk in totaal meer dan 5% aan ontbrekende waarden. In de eerste 
kolom staat het percentage deelnemers dat geen antwoord gaf op de betreffende vraag. In de 
verdere kolommen staan achtereenvolgens het percentage deelnemers dat ‘weet ik niet’ heeft 
geantwoord of ‘niet van toepassing’. Bij het subtotaal wordt rekening gehouden met de 
respondenten voor wie de vraag relevant en dus van toepassing is. Het totale percentage 
ontbrekende waarden betreft alle respondenten.  
 
 
Tabel 3.5  Non-respons per item 

nr.  vraag % niet 
ingevuld 

% weet 
niet 

% sub- 
totaal 

% n.v.t. % totaal 

14 Zijn de zorgverleners deskundig op het gebied van 
afasie? 

 0,3  6,2  6,5  -  6,5 

15 Gebruiken zorgverleners hulpmiddelen om met u te 
communiceren? 

 -  -  -  28,2  28,2 

16 Kreeg u informatie over afasie?  0,3  3,5  3,8  14,1  17,9 
17  Kreeg u informatie over hulpmiddelen voor 

communicatie? 
 0,9  1,2  2,1  23,8  25,9 

18 Kreeg u informatie over de mogelijkheden voor verdere 
hulp en begeleiding? 

 0,3  4,4  4,7  32,7  37,4 

19 Zijn de doelen van de behandeling met u besproken?   0,6  3,8  4,4  1,5  5,9 
20 Richt de behandeling zich op dingen die u belangrijk 

vindt? 
 0,6  3,8  4,4  1,5  5,9 

21 Zijn de mogelijkheden voor herstel van de afasie met u 
besproken? 

 0,3  5,3  5,6  3,5  9,1 

23 Zet de logopedist zich voor 100% in om u met uw afasie 
te helpen? 

 0,3  0,6  0,9  13,2  14,1 

24 Wordt de voortgang van de behandeling met u 
besproken? 

 0,9  4,1  5,0  8,5  13,5 

25 Spreekt de logopedist met u over de gevolgen van afasie 
voor uw dagelijks leven? 

 2,7  2,1  4,8  12,9  17,7 

- tabel 3.5 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 3.5 - 

nr.  vraag % niet 
ingevuld 

% weet 
niet 

% sub- 
totaal 

% n.v.t. % totaal 

26 Heeft de logopedist aandacht voor uw emoties?  1,2  3,5  4,7  13,5  18,2 
28a Wat vindt u van het aantal maanden dat u behandeling 

kreeg? 
 0,9  0,9  1,8  62,4  64,2 

28b  Namelijk….  20,8  -  20,8  -  20,8 
29h Hoe gaat het nu met e-mailen?  0,6  0,6  1,2  32,7  33,8 
29k Hoe gaat het nu met boodschappen doen?  0,9  0,3  1,2  17,4  18,6 
29m Hoe gaat het nu met uitgaan?  0,6  0,3  0,9  12,7  13,6 
29n  Hoe gaat het nu met uw relaties met partner, gezin of 

familie? 
 0,9  0,3  1,2  8,8  10,0 

29o Hoe gaat het nu met uw contacten met vrienden?  0,9  0,6  1,5  8,2  9,7 
30  Werken uw zorgverleners goed met elkaar samen?  -  -  -  16,2  16,2 
31 Werken uw zorgverleners goed samen met andere 

instellingen/praktijken? 
 1,2  -  1,2  32,9  34,1 

32 Sluit de informatie van uw zorgverleners op elkaar aan?  0,3  -  0,3  21,8  22,1 

  
 

3.4.2 Samenhang tussen items  
Met behulp van inter-itemanalyses is de samenhang tussen verschillende items bekeken. Als er 
een sterke samenhang is en de items ook inhoudelijk over hetzelfde onderwerp gaan, duidt dit 
op overlap en zou één van de twee items verwijderd kunnen worden. Een item levert dan geen 
eigen (unieke) bijdrage aan het begrip kwaliteit van zorg voor mensen met afasie omdat het 
teveel naar hetzelfde vraagt. De samenhang tussen de items is berekend aan de hand van 
Pearson’s correlatie coëfficiënt. De vuistregel is dat als de Pearson’s correlatie coëfficiënt (r) 
groter is dan 0,70 en significant (p<0,05), één van beide items in aanmerking komt voor 
verwijdering uit de CQ-index. 
De samengestelde vragen 27a&b en 28a&b hebben een correlatie coëfficiënt groter dan 0,7, 
maar dat wekt geen verbazing want het antwoord op de b vragen (namelijk:) is een toelichting 
op vraag 27a “Wat vindt u van het aantal uren behandeling per week?” en 28a “Wat vindt u 
van het aantal maanden dat u behandeling kreeg?”.  
 
 

3.4.3 Schaalconstructie 
 
Om de onderliggende structuur in de vragenlijst vast te stellen en om te bekijken welke 
betrouwbare en goed interpreteerbare schalen gevormd kunnen worden, zijn factoranalyses en 
betrouwbaarheidsanalyses (interne consistentie) uitgevoerd. Het samenvoegen van 
antwoorden op inhoudelijk verwante vragen tot een schaal, kan de interpretatie van resultaten 
vereenvoudigen.  
 
Factoranalyse  
De onderliggende structuur van de ervaringenlijst is bepaald met behulp van Principale 
Componenten Analyse met een oblique rotatie (vanwege de veronderstelde samenhang tussen 
de factoren). Het aantal factoren is bepaald met behulp van het criterium van Kaiser (1960). 
Dit betekent dat alleen factoren met een eigenwaarde van minimaal 1 zijn geselecteerd. Dit is 
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echter vaak een overschatting van het aantal factoren. Daarom is ook een screeplot bekeken 
(een grafiek met de verschillende factoren). Hierin wordt vaak een onderschatting van het 
aantal factoren gemaakt. De data horen daarbij te voldoen aan de Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy (KMO): hierbij wordt een waarde van 0,60 of hoger gehanteerd. Bij 
lagere KMO-waarden kan er geen factoranalyse uitgevoerd worden, omdat de variabelen dan 
weinig tot niets gemeenschappelijks hebben. Ook werd Barlett’s test of sphericity uitgevoerd. 
Deze test toetst de nulhypothese dat de onderliggende variabelen niet correleren. Als Barlett’s 
test of sphericity significant is (p<0,05), dan wil dit zeggen dat de correlaties tussen de 
variabelen voldoende hoog zijn om relaties tussen de variabelen te kunnen ontdekken. Een 
andere vuistregel is dat er tienmaal zoveel respondenten als variabelen moeten zijn voor de 
variabelen waarover de factoranalyse wordt uitgevoerd. 
Volgens het handboek CQI Ontwikkeling dienen items met teveel scheefheid (>90% in één 
uiterste antwoordcategorie) en/of meer dan 10% ontbrekende waarden (bijvoorbeeld leeg, 
niet van toepassing en/of weet niet) bij voorkeur buiten beschouwing te worden gelaten. Dit 
vanwege de toepasbaarheid van de resultaten en ook om voldoende respondenten te 
handhaven. 
In de voorgaande paragraaf was te zien dat er in de huidige dataset één item voorkomt met 
een extreem scheve verdeling (vraag 28a) en meerdere items met meer dan 10% ontbrekende 
waarden, inclusief niet van toepassing. De veertien vragen met een groot aantal ontbrekende 
waarden worden niet meegenomen in de factoranalyse. Daarnaast wordt in de factoranalyse 
rekening gehouden met het aantal antwoordcategorieën van de vragen door twee analyses uit 
te voeren. In de eerste analyse worden alle vragen met een vier-puntsschaal antwoord-
categorie (nee, helemaal niet – ja, helemaal/nooit – altijd) geanalyseerd. Deze vragen gaan over 
het zorgproces. In de tweede analyse worden de ‘effectvragen’ 29a t/m 29r geanalyseerd. Deze 
vragen hebben een vijf-puntsschaal antwoordcategorie (veel slechter – veel beter) en gaan over 
het behandeleffect. 
Met de Cronbach’s alfa coëfficiënt is bepaald hoe goed de items in een domein met elkaar 
samenhangen (interne consistentie). In tabel 3.6 staan de factoren met Cronbach’s alfa 
coëfficiënten (α), de factorladingen (<0,35 onvoldoende bijdrage aan de factor), de item-total 
correlaties (ITC), in welke mate correleert een item binnen een schaal met de schaal in zijn 
geheel, en de waarden van ‘α if item deleted’ weergegeven. Met dit laatste wordt beoordeeld 
of de samenhang van de overige items verbetert als een item verwijderd wordt.  
 
Uit de twee factoranalyses komen vier factoren naar voren, waarvan drie met een Cronbach’s 
alfa coëfficiënt boven de 0,7. De factor ‘betrokkenheid bij behandeldoelen’ heeft een 
Cronbach’s alfa coëfficiënt tussen de 0,6 en de 0,7 en wordt daarom in deze ontwikkelfase 
voorlopig als schaal geaccepteerd. Bij vervolgmetingen met de vragenlijst zal opnieuw de 
betrouwbaarheid van deze schaal onderzocht moeten worden. 
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Tabel 3.6  Resultaten factoranalyse   

nr. factoren en onderliggende vragen factor-
lading 

ITC alfa if 
deleted 

 Communicatie en bejegening (N=262; α=0,82)    
8. Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? 0,60 0,70 0,80 

9. Nemen de zorgverleners genoeg tijd voor u? 0,60 0,76 0,78 
10. Nemen de zorgverleners u serieus? 0,79 0,74 0,79 
11. Kijken de zorgverleners u aan tijdens een gesprek? 0,75 0,65 0,80 
12. Begrijpen de zorgverleners u? 0,57 0,67 0,81 
13. Leggen de zorgverleners dingen op een begrijpelijke manier uit?  0,63 0,72 0,79 
14.  
 

Zijn de zorgverleners deskundig op het gebied van afasie? 
0,72 

0,65 0,81 

 Betrokkenheid bij behandeldoelen (N=262; α=0,64)    
19. Zijn de doelen van de behandeling met u afgesproken? 0,36 0,67 0,59 
20. Richt de behandeling zich op dingen die u belangrijk vindt? 0,53 0,67 0,58 
21. Zijn de mogelijkheden voor herstel van de afasie met u besproken? 0,81 0,77 0,58 
22. 
 

Richt de behandeling zich op het oppakken van uw leven? 0,78 0,72 0,55 

 Behandeleffect op communicatie (N=262; α=0,87)    
29a. Hoe gaat het nu met uw afasie? 0,82 0,79 0,85 
29b. Hoe gaat het nu met communiceren? 0,70 0,77 0,85 
29c. Hoe gaat het nu met praten? 0,88 0,80 0,84 
29d.  Hoe gaat het nu met het vinden van woorden? 0,77 0,78 0,85 
29e. Het gaat het nu met het begrijpen wat iemand zegt? 0,49 0,64 0,86 
29f. Hoe gaat het nu met lezen? 0,68 0,69 0,86 
29g. Hoe gaat het nu met schrijven? 0,58 0,69 0,86 
29i.  
 

Hoe gaat het nu met telefoneren? 0,51 0,70 0,86 

 Behandeleffect participatie en mentaal welbevinden (N=233; α=0,80)   
29j. Hoe gaat het nu met u dagelijkse werkzaamheden? 0,56 0,61 0,77 
29l. Hoe gaat het nu met activiteiten en hobby’s? 0,57 0,54 0,78 
29n. Hoe gaat het nu met uw relaties met partner, gezin of familie? 0,66 0,56 0,78 
29o.  Hoe gaat het nu met uw contacten met vrienden? 0,78 0,44 0,80 
29p. Hoe gaat het nu met een gesprek in een groep? 0,51 0,45 0,80 
29q. Hoe gaat het nu met uw zelfvertrouwen? 0,62 0,62 0,77 
29r Hoe gaat het nu met uw emoties? 0,83 0,55 0,78 

 
 
De overige vragen die op basis van het aantal ontbrekende waarden buiten de factoranalyse 
zijn gebleven, zijn in tweede instantie thematisch geanalyseerd. De drie factoren (tabel 3.7) 
‘informatie’, ‘behandeling logopedist’ en ‘samenwerking’ blijken voldoende betrouwbaar om net 
als de factoren uit de voorgaande factoranalyse te beschouwen als een schaal, zij het met een 
matige betrouwbaarheid voor de factoren ‘informatie’ en ‘behandeling logopedist’. De factoren 
‘informatie’ en ‘samenwerking’ hebben beduidend minder respondenten dan de overige 
factoren, respectievelijk 157 en 113. De factoren zijn gebaseerd op de ervaringen van minder 
dan de helft van de respondenten doordat de onderliggende vragen door veel mensen zijn 
beantwoord met ‘niet van toepassing’.  
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Tabel 3.7  Thematische factor samenstelling  

nr. factoren en onderliggende vragen factor-
lading 

ITC alfa if 
deleted 

 Informatie (N=157; α=0,64)    
16. Kreeg u informatie over afasie? 0,74 0,76 0,59 
17. Kreeg u informatie over hulpmiddelen voor communicatie? 0,74 0,82 0,49 
18. 
 

Kreeg u informatie over de mogelijkheden voor verdere hulp en begeleiding? 0,78 0,82 0,53 

 Behandeling logopedist (N=249; α=0,67)    
23. Zet de logopedist zich voor 100% in om u met uw afasie te helpen? 0,71 0,64 0,62 
24. Wordt de voortgang van de behandeling met u besproken? 0,73 0,76 0,57 
25. Spreekt de logopedist met u de gevolgen van afasie voor uw dagelijks leven? 0,74 0,76 0,58 
26. 
 

Heeft de logopedist aandacht voor uw emoties? 0,69 0,69 0,62 

 Samenwerking (N=113; α=0,80)    
30. Werken uw zorgverleners goed met elkaar samen? 0,85 0,86 0,74 
31. Werken uw zorgverleners goed samen met andere instellingen/praktijken? 0,88 0,91 0,67 
32. Sluit de informatie van uw zorgverleners op elkaar aan? 0,83 0,83 0,83 

 
 

3.4.4 Belangscores 
 
De belangscores laten zien aan welke kwaliteitsaspecten cliënten veel belang hechten en welke 
kwaliteitsaspecten minder belangrijk zijn in de afasiezorg. In totaal is bij 146 respondenten - 
gelijktijdig met de ervaringsvragenlijst - de belangvragenlijst afgenomen. Aanvankelijk werd de 
belanglijst willekeurig bij 1:10 respondenten afgenomen, maar later is besloten om de 
belangvragen zo mogelijk aan iedereen te stellen omdat de instroom tegenviel en we op meer 
dan 100 belanginterviews wilden uitkomen.  
Tabel 3.8 en tabel 3.9 geven de top 5 weer van kwaliteitsaspecten waar respondenten het 
meeste belang aan hechten, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de kwaliteitsaspecten die 
betrekking hebben op het zorgproces en de kwaliteitsaspecten die betrekking hebben op het 
effect van de behandeling. De vijf kwaliteitsaspecten waar men het minste belang aan hechtte, 
staan in tabel 3.10 en 3.11, waarbij wederom onderscheid wordt gemaakt tussen zorgproces 
en behandeleffect. De belangscore per vraag is terug te vinden in bijlage 6.  
 
De bejegening door zorgverleners (luisteren, begrijpen en serieus nemen), en het behandeldoel 
(of de behandeling zich richt op de dingen die voor patiënten belangrijk zijn) zijn van het 
grootste belang. Over de aspecten met betrekking tot het behandeleffect geven mensen met 
afasie aan dat het spraakvermogen en de relaties met naasten het allerbelangrijkst zijn. De 
belangscores over het behandeleffect zijn gemiddeld hoger dan de belangscores van de 
aspecten over het zorgproces.  
 
De vragen die minder belangrijk zijn voor mensen met afasie hebben betrekking op het gebruik 
van hulpmiddelen en informatieverstrekking over hulp en begeleiding. Twee aspecten die 
betrekking hebben op de logopedist (aandacht voor emoties en bespreken van 
herstelmogelijkheden). Van de aspecten die betrekking hebben op het behandeleffect wordt 
minder belang gegeven aan het effect op boodschappen doen, uitgaan, telefoneren, e-mailen en 
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contact met vrienden. Deze aspecten waren misschien minder van toepassing op 
respondenten, maar werden met een gemiddelde belangscore van hoger dan 3 toch als 
‘belangrijk’ beschouwd. 
 
 
Tabel 3.8  Top 5 items met de hoogste gemiddelde belangscores van de ‘zorgproces’ aspecten  

nr. Vindt u het belangrijk dat… belangscore std. dev. N 

8 ze aandachtig naar u luisteren?  3,46 0,57 145 
20 de behandeling zich richt op dingen die u belangrijk vindt? 3,43 0,56 143 
12 ze u begrijpen? 3,42 0,54 145 
10 ze u serieus nemen? 3,40 0,53 146 
14 ze deskundig zijn op het gebied van afasie? 3,37 0,51 143 

 
 
Tabel 3.9   Top 5 items met de hoogste gemiddelde belangscores van de ‘behandeleffect’ aspecten 

nr. Vindt u het belangrijk dat… belangscore std. dev. N 

29c u beter kunt praten? 3,57 0,54 140 
29n het beter gaat met uw relaties met deze naasten? 3,56 0,53 124 
29b u beter kunt communiceren? 3,48 0,53 143 
29a het beter gaat met uw afasie door de zorg die u krijgt? 3,48 0,53 141 
29d u beter woorden kunt vinden? 3,42 0,57 137 

 
 
Tabel 3.10  Top 5 items met de laagste gemiddelde belangscores van de ‘zorgproces’ aspecten  

nr. Vindt u het belangrijk dat… belangscore std.dev. N 

15 ze hulpmiddelen gebruiken om met u te communiceren? 2,62 1,11 133 
18 ze informatie geven over mogelijkheden voor verdere hulp en 

begeleiding? 
2,66 1,01 134 

17 ze informatie geven over hulpmiddelen voor communicatie? 2,88 0,96 133 
25 de logopedist de gevolgen voor uw dagelijks leven bespreekt? 2,92 0,80 107 
31 ze goed samenwerken met andere instellingen/praktijken? 2,97 0,80 95 

 
 
Tabel 3.11  Top 5 items met de laagste gemiddelde belangscores van de ‘behandeleffect’ aspecten  

nr. Vindt u het belangrijk dat… belangscore std.dev. N 

29k u beter boodschappen kunt doen? 3,04 0,82 110 
29m het beter gaat met uitgaan? 3,11 0,76 121 
29i dat u beter kunt telefoneren? 3,15 0,67 136 
29h dat u beter kunt e-mailen? 3,17 0,81 95 
29o het beter gaat met uw contacten met vrienden? 3,18 0,78 130 

 
 

3.5 Evaluatie interviews 
 
Bij de evaluatie van het interview is gekeken naar de mening van de respondenten en de 
ervaringen van de interviewers.  
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3.5.1 Meningen van respondenten 
Voor de evaluatie van de vragenlijst en het interview zijn op het eind van het interview vier 
vragen gesteld: over de duur van het interview, de pictogrammen, welke vormen van 
ondersteuning het meest hadden geholpen bij het beantwoorden van de vragen, en tips om het 
interview te verbeteren. In de definitieve versie van de vragenlijst zullen deze vier vragen niet 
meer opgenomen worden. 
 
Tabel 3.12 geeft een overzicht van de mening van respondenten over het interview. 
De duur van het interview werd door de meeste respondenten (87%) als goed ervaren. Een 
minderheid vond het interview ofwel te lang, of te kort (elk 6-7%). Gemiddeld duurde het 
interview 40 minuten. De pictogrammen werden ‘goed’ tot ‘uitstekend’ gewaardeerd. De 
voorbeelden en uitleg van de interviewers, de korte vragen, simpele woorden en de 
pictogrammen boden de meeste ondersteuning bij het interview. Tot slot gaven 24 
respondenten een tip over het interview, zoals: duidelijker uitleg door kortere zinnen, het 
noemen van het nummer van de vraag door de interviewer, langzaam spreken, geen 
samengestelde pictogrammen, gebruik laptop, tijd nemen voor het interview, of eerst de vraag 
zelf lezen. De meeste mensen stelden het interview erg op prijs.  
 
 
Tabel 3.12  Meningen over de duur van het interview, pictogrammen en ondersteuning bij het beantwoorden 

van de vragen 

vraag N % 

Wat vindt u van de duur van het interview?   
veel te lang  1 0,3 
een beetje te lang 19 5,6 
precies goed 297 87,4 
een beetje te kort 20 5,9 
veel te kort 
 

3 0,9 

Wat vond u van de plaatjes?    
slecht 0 0 
matig 9 3,1 
goed 167 57,0 
zeer goed 73 24,9 
uitstekend 44 15,0 

 nee ja 

 N %  N % 

Wat hielp u (het meest) om de vragen te beantwoorden?*     

korte vragen 163 8,0 177 26,2 
simpele woorden 226 11,1 114 16,9 
vetgedrukte woorden 294 14,4 46 6,8 
voorbeelden of uitleg van de interviewer 156 7,6 184 27,3 
plaatjes 231 11,3 109 16,1 
aanwezigheid partner/naaste 323 15,8 17 2,5 
iets anders, namelijk 334 16,3 6 0,9 
n.v.t. 318 15,6 22 3,3 

*  meerdere antwoorden mogelijk 



 

Afasiezorg in beeld, NIVEL 2015 43 

3.5.2 Ervaringen van interviewers  
Om een compleet beeld te geven van de interviews is ook gevraagd naar de ervaringen van de 
interviewers. Over het algemeen waren de interviewers van de meetorganisatie enthousiast 
over de interviews. De volgende suggesties ter verbetering van de vragenlijst werden naar 
voren gebracht:  
- De vraagstelling van vraag 24 kan worden aangepast door het toevoegen van ‘logopedist’ in 

de vraagstelling. Gezien de positie van de vraag tussen andere vragen over de logopedist, 
wordt de vraag geassocieerd met de logopedist. Nieuwe vraagstelling: “Bespreekt de 
logopedist de voortgang van de behandeling met u?”.  

- De antwoordcategorieën ‘weet ik niet’ en ‘niet van toepassing’ zijn niet voor iedere vraag 
relevant. Bij enkele vragen zou kunnen worden volstaan met één van beide 
antwoordmogelijkheden. Echter, voor het behouden van de eenduidigheid is het verstandig 
om door de gehele vragenlijst beide opties aan te bieden bij iedere vraag. 

- Bij vraag 7 (“Met welke zorgverleners had u contact in de afgelopen 12 maanden?”) wordt 
geen rekening gehouden met de grote groep vrijwilligers en stagiaires die in de afasiecentra 
werkzaam zijn. Beide groepen kunnen toegevoegd worden als voorbeelden bij de 
antwoordcategorie ‘andere zorgverleners’.  

- De lengte van woorden, zoals hulpmiddelen, en de lengte van zinnen is bij enkele patiënten 
lastig. De vragen 30 “Werken uw zorgverleners goed met elkaar samen?” en 31 “Werken 
uw zorgverleners goed samen met andere instellingen/praktijken?” zijn ook lastig, maar met 
enige toelichting lukt het om de vragen af te nemen. Ook de open vraag: “Als u één ding 
mag veranderen aan de zorg voor uw afasie, wat is dat dan?” is een lastige vraag. Ondanks 
deze opmerkingen worden de vragen niet aangepast, omdat het zeer waarschijnlijk is dat bij 
een alternatief tegen vergelijkbare problemen aangelopen wordt.  

- De interviewers gaven aan dat een belangrijk punt van aandacht het afnemen van de 
Tokentest aan het einde van de vragenlijst betrof. Ondanks dat mensen de interviewvragen 
goed konden beantwoorden lukte het soms niet om de Tokentest uit te voeren. Dit was 
confronterend voor deelnemers en veroorzaakte onzekerheid. Voor de interviewers werd 
het als onprettig ervaren om een interview af te ronden als een persoon duidelijk moeite 
had met de test en geïrriteerd raakte door de test. Een vermoeidheidseffect kan hier 
mogelijk een rol bij spelen. De interviewers waren soms verbaasd dat de Tokentest zoveel 
problemen met zich meebracht na een goed doorlopen interview over de ervaringen met 
de zorg. Dit werpt vragen op over de waardering en interpretatie van de resultaten van de 
Tokentest gecombineerd met de antwoorden op de vragenlijst. In hoofdstuk 4 worden de 
resultaten van de Tokentest gerelateerd aan de uitkomsten op de CQI Afasie. De 
Tokentest werd gebruikt om een indruk te krijgen van de ernst van de afasie en voor 
validatie van de CQ-index. In een volgende versie is dit niet van belang. De Tokentest kan 
worden verwijderd. 

 
 

3.6 Evaluatie en aanpassingen vragenlijst 
 
De bovenstaande opmerkingen van de interviewers worden verwerkt in de tweede versie van 
de CQI Afasie. Daarnaast wordt de CQI Afasie aangepast op basis van de besluitvorming 
binnen de projectgroep. In de projectgroep werden resultaten van het onderzoek met de CQI 
Afasie besproken en suggesties ter verbetering van de vragenlijst aangedragen. In tabel 3.13 
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wordt een overzicht gegeven van methodologische overwegingen om de vragen in de 
vragenlijst te behouden of te verwijderen. In de kolom ‘itemanalyse’ wordt aangegeven of de 
vraag extreem scheef verdeeld was (>90% van de antwoorden vallen binnen een 
antwoordcategorie), of er sprake was van hoge non-respons en of de vragen sterk met elkaar 
samenhangen (Pearson’s correlatie coëfficiënt >0,70). Bij een extreem scheve verdeling en bij 
een hoge non-respons (>5% ontbrekende waarden op het item, exclusief niet-van-toepassing) 
wordt aanbevolen om het item niet op te nemen. In voorkomende gevallen is 10% ook 
toegestaan, aldus de richtlijnen (WIS 04.02) van het Kwaliteitsinstituut (2014). In de kolom 
‘factor’ worden de eigenschappen van de vragen die relevant zijn voor het al dan niet opnemen 
van een vraag in een schaal gepresenteerd. De volgende eigenschappen zijn beoordeeld: losse 
items die niet konden worden meegenomen in de factoranalyse en vragen die de 
betrouwbaarheid van een schaal negatief beïnvloeden. Alle vragen hebben een factorlading 
>0,35. In de kolom ‘belangscores’ staan de belangscores per vraag weergegeven.  
 
 
Tabel 3.13  Overzicht eigenschappen vragen  
nr.   item-

analyse* 
factor** belang-

score 

 1: Communicatie en bejegening     

8. Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u?   3,46 

9. Nemen de zorgverleners genoeg tijd voor u?   3,32 
10. Nemen de zorgverleners u serieus?   3,40 
11. Kijken de zorgverleners u aan tijdens een gesprek?   3,29 
12. Begrijpen de zorgverleners u?   3,42 
13. Leggen de zorgverleners dingen op een begrijpelijke manier uit?    3,35 
14.  Zijn de zorgverleners deskundig op het gebied van afasie? 1  3,37 
15.  Gebruiken de zorgverleners hulpmiddelen om met u te communiceren?  1 2,62 

 2: Informatie    

16. Kreeg u informatie over afasie?   3,17 
17. Kreeg u informatie over hulpmiddelen voor communicatie?   2,88 
18. Kreeg u informatie over de mogelijkheden voor verdere hulp en begeleiding?   2,66 

 3: Betrokkenheid bij behandeldoelen    
19. Zijn de doelen van de behandeling met u afgesproken?   3,27 
20. Richt de behandeling zich op dingen die u belangrijk vindt?   3,43 
21. Zijn de mogelijkheden voor herstel van de afasie met u besproken? 1  3,01 
22. Richt de behandeling zich op het oppakken van uw leven?   3,28 

 4: Behandeling logopedist     
23. Zet de logopedist zich voor 100% in om u met uw afasie te helpen?   3,28 
24. Wordt de voortgang van de behandeling met u besproken? 1  3,18 
25. Spreekt de logopedist met u over de gevolgen van afasie voor uw dagelijks leven?   2,92 
26. Heeft de logopedist aandacht voor uw emoties?   3,00 
27a. Wat vindt u van het aantal uren behandeling per week? 4 1 3,24 
27b.  Namelijk:  4 1  
28a.  Wat vindt u van het aantal maanden dat u de behandeling kreeg? 2, 3, 4 1 3,21 
28b. Namelijk:  2, 4 1  

- tabel 3.13 wordt vervolgd - 
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- vervolg tabel 3.13 - 

nr.   item-
analyse* 

factor** belang-
score 

 5: Behandeleffect op communicatie    
29b. Hoe gaat het nu met communiceren?   3,48 
29c. Hoe gaat het nu met praten?   3,57 
29d.  Hoe gaat het nu met het vinden van woorden?   3,42 
29e. Het gaat het nu met het begrijpen wat iemand zegt?   3,41 
29f. Hoe gaat het nu met lezen?   3,37 
29g. Hoe gaat het nu met schrijven?   3,24 
29i.  Hoe gaat het nu met telefoneren?   3,15 
29a. Hoe gaat het nu met uw afasie?  1 3,48 

 6: Behandeleffect participatie en mentaal welbevinden     

29j. Hoe gaat het nu met u dagelijkse werkzaamheden?   3,24 
29l. Hoe gaat het nu met activiteiten en hobby’s?   3,25 
29n. Hoe gaat het nu met uw relaties met partner, gezin of familie? 1  3,56 
29o.  Hoe gaat het nu met uw contacten met vrienden? 1  3,18 
29p. Hoe gaat het nu met een gesprek in een groep?   3,02 
29q. Hoe gaat het nu met uw zelfvertrouwen?   3,39 
29r. Hoe gaat het nu met uw emoties?   3,28 
29h. Hoe gaat het nu met e-mailen?  1 3,17 
29k. Hoe gaat het nu met boodschappen doen?  1 3,04 
29m. Hoe gaat het nu met uitgaan?  1 3,11 

 7: Samenwerking    
30. Werken uw zorgverleners goed met elkaar samen?   3,31 
31. Werken uw zorgverleners goed samen met andere instellingen/praktijken?   2,97 
32. Sluit de informatie van uw zorgverleners op elkaar aan?  2 3,25 
33.  Weet u met wie u contact kunt opnemen bij vragen over uw afasie?  1 3,18 

*  itemanalyse: 1=non respons >5%; 2=non respons >10% ; 3= scheef (>90% in één categorie) ; 4 hoge correlatie 
(r>0.70) 

**  factor: 1=los item; 2=betrouwbaarheid van de factor neemt toe bij verwijderen vraag; 3=lage factorlading 
 
 
De factoren en losse items zijn inhoudelijk met de projectgroep besproken. Besloten is om de 
volgende wijzigingen door te voeren:  
- Factor 5: ‘behandeleffect op communicatie’. Vraag 29a wordt uit deze schaal verwijderd. 

Deze vraag is toegevoegd als ‘general perceived effect’-vraag om een algemeen oordeel 
over het effect van de behandeling te meten, en om te kijken wat deze uitkomst het meest 
bepaalt. Vraag 29a correleert het meest met vraag 29b over communicatie.  

- De vragen 29h, 29k, 29m worden verwijderd. Deze vragen zijn minder direct het gevolg van 
de kwaliteit van de zorgverlening en maken geen onderdeel uit van een factor. Met het 
verwijderen van vraag 29m verdwijnt ook een ‘lastig’ samengesteld pictogram. 
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4 ERVARINGEN MET DE AFASIEZORG 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de ervaringen van mensen met afasie, zoals gemeten met de CQI 
Afasie, gepresenteerd. Zowel de scores op kwaliteitsthema’s (schalen), als op de losse items 
worden weergegeven. De koesterpunten en de verbeterpunten komen aan bod. Het 
hoofdstuk eindigt met de waardering die wordt gegeven aan de afasiezorg. 
Bij het weergeven van de resultaten zijn de antwoordcategorieën ‘weet ik niet’ en ‘niet van 
toepassing’ buiten beschouwing gelaten, dus resultaten hebben alleen betrekking op de 
deelnemers die daadwerkelijk de vragen hebben beantwoord (valide respons). 
 
 

4.1 Schalen 
 
In hoofdstuk 3 is vastgesteld dat met de vragenlijsten zeven kwaliteitsthema’s te onderscheiden 
zijn voor afasiezorg. Per schaal zijn de gemiddelde scores berekend van de respondenten. De 
minimum score voor alle schalen is één. De maximum score is afhankelijk van het aantal 
antwoordcategorieën van de onderliggende vragen. De schaalscores van de kwaliteitsthema’s 
‘behandeleffect op communicatie’ en ‘behandeleffect participatie en mentaal welbevinden’ zijn 
maximaal 5. De overige kwaliteitsthema’s hebben een maximum van 4. In tabel 4.1 staan de 
schaalscores weergegeven. 
  
 
Tabel 4.1 Schaalscores  

schaal gemiddeld std.dev min. max. 

1 Communicatie en bejegening (N=340) 3,54 0,44 1,71 4,00 
2 Informatie (N=269) 3,15 0,75 1,00 4,00 
3 Betrokkenheid bij behandeldoelen (N=334) 3,26 0,63 1,00 4,00 
4 Behandeling logopedist (N=297) 3,23 0,63 1,50 4,00 
5 Behandeleffect op communicatie (N=340) 3,89 0,58 1,25 5,00 
6 Behandeleffect participatie en mentaal welbevinden 

(N=337) 
3,76 0,61 1,40 5,00 

7 Samenwerking (N=230) 3,49 0,62 1,00 4,00 

 
 
Communicatie en bejegening   
In figuur 4.1 staan de percentages per antwoordcategorie van de vragen voor de schaal 
‘Communicatie en bejegening’. De ervaringen van de cliënten zijn erg positief en laten weinig 
ruimte over voor verbetering. Het meest positief zijn de cliënten over het oogcontact tijdens 
het gesprek en het serieus genomen worden door de zorgverleners. 
 
 
 
 
 



 

48 Afasiezorg in beeld, NIVEL 2015 

Figuur 4.1 Ervaringen met communicatie en bejegening 

 
 

 
Informatie 
Ondanks een gemiddelde schaalscore van 3,15 zijn de ervaringen op het kwaliteitsthema 
‘informatie’ het minst positief in vergelijking met de overige thema’s. Dertig procent van de 
respondenten geeft aan helemaal niet of een beetje informatie te krijgen over verdere hulp en 
begeleiding.  
 
 
Figuur 4.2 Ervaringen met informatie(voorziening) 

 
 
 
Betrokkenheid bij behandeldoelen 
De cliënten zijn gematigd positief over de betrokkenheid bij de behandeldoelen. Vooral op het 
gebied van het bespreken van de mogelijkheden voor herstel van de afasie is verbetering 
mogelijk. 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14. Zijn de zorgverleners deskundig op het gebied
van afasie? (n=318)

13. Leggen de zorgverleners dingen op een
begrijpelijke manier uit? (n=338)

12. Begrijpen de zorgverleners u? (n=340)

11. Kijken de zorgverleners u aan tijdens een
gesprek? (n=338)

10. Nemen de zorgverleners u serieus? (n=339)

9. Nemen de zorgverleners genoeg tijd voor u?
(n=339)

8. Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u?
(n=339)

nooit/soms meestal altijd

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18. Kreeg u informatie over de mogelijkheden voor
verdere hulp en begeleiding? (N=213)

17. Kreeg u informatie over hulpmiddelen voor
communicatie? (N=252)

16. Kreeg u informatie over afasie? (N=279)

nee, helemaal niet/ een beetje grotendeels ja, helemaal
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Figuur 4.3 Ervaringen met betrokkenheid bij behandeldoelen 

 
 
 
Behandeling logopedist 
Het gemiddelde op de schaal ‘behandeling logopedist’ is vergelijkbaar met het gemiddelde op 
de schaal ‘betrokkenheid bij de behandeldoelen’. De cliënten zijn binnen deze schaal het meest 
positief over de inzet van de logopedist. De ervaringen met het bespreken van de voortgang 
van de behandeling of de gevolgen van afasie voor het dagelijks leven, zijn in verhouding minder 
positief.  
 
 
Figuur 4.4 Ervaringen met behandeling door logopedist

 
 
 
Behandeleffect op communicatie  
Cliënten zijn positief over het behandeleffect op het communiceren. Het behandeleffect op de 
communicatie en het begrijpen wat iemand zegt zijn het meest positief. De aspecten ‘schrijven’ 
en ‘telefoneren’ hebben binnen dit thema de meeste ruimte om te verbeteren. 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22. Richt de behandeling zich op het oppakken van
uw leven? (n=326)

21. Zijn de mogelijkheden voor herstel van de afasie
met u besproken? (n=327)

20. Richt de behandeling zich op dingen die u
belangrijk vindt? (n=327)

19. Zijn de doelen van de behandeling met u
afgesproken? (n=320)

nee, helemaal niet/ een beetje grotendeels ja, helemaal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26. Heeft de logopedist aandacht voor uw emoties?
(n=278)

25. Bespreekt de logopedist met u de gevolgen van
afasie voor uw dagelijks leven? (n=280)

24. Wordt de voortgang van de behandeling met u
besproken? (n=294)

23. Zet de logopedist zich voor 100% in om u met
uw afasie te helpen? (n=292)

nee, helemaal niet/ nooit/ een beetje/ soms grotendeels/ meestal ja, helemaal/ altijd
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Figuur 4.5 Ervaringen met effect op communicatie 

 
 
 
Behandeleffect participatie en mentaal welbevinden 
Binnen de schaal ‘behandeleffect participatie en mentaal welbevinden’ zijn de cliënten het 
meest positief over het effect op dagelijkse werkzaamheden, de relaties met partner, gezin of 
familie en het zelfvertrouwen. De uitkomsten op het gebied van de emoties en de contacten 
met vrienden zijn in verhouding minder positief. 
 
 
Figuur 4.6 Ervaringen met effect op participatie en welbevinden 

 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29i. Hoe gaat het nu met telefoneren? (n=325)

29g. Hoe gaat het nu met schrijven? (n=330)

29f. Hoe gaat het nu met lezen? (n=334)

29e. Het gaat het nu met het begrijpen wat iemand
zegt? (n=317)

29d. Hoe gaat het nu met het vinden van woorden?
(n=337)

29c. Hoe gaat het nu met praten? (n=339)

29b. Hoe gaat het nu met communiceren? (n=339)

veel slechter/ slechter hetzelfde beter veel beter

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29r. Hoe gaat het nu met uw emoties? (n=324)

29q. Hoe gaat het nu met uw zelfvertrouwen?
(n=325)

29p. Hoe gaat het nu met een gesprek in een groep?
(n=326)

29o. Hoe gaat het nu met uw contacten met
vrienden? (N=307)

29n. Hoe gaat het nu met uw relaties met partner,
gezin of familie?

29l. Hoe gaat het nu met activiteiten en hobby’s? 
(n=323) 

29j. Hoe gaat het nu met u dagelijkse
werkzaamheden? (n=330)

veel slechter/ slechter hetzelfde beter veel beter
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Samenwerking 
Van de kwaliteitsthema’s die betrekking hebben op het zorgproces zijn de ervaringen over de 
samenwerking positief. Alleen de ervaringen op het thema ‘communicatie en bejegening’ zijn 
nog positiever. Er is ruimte voor verbetering op het gebied van samenwerking tussen 
zorgverleners met andere instellingen.  
 
 
Figuur 4.7 Ervaringen met samenwerking 

 
 
 

4.2 Losse vragen  
 
Hierna volgen de resultaten voor vragen die geen onderdeel uitmaken van een kwaliteitsthema 
of schaal. 
 
 

4.2.1 Ervaringsvragen 
Van onderstaande ‘losse items’ is het oordeel over het behandeleffect, zoals gemeten met de 
‘general perceived effect’-vraag “Hoe gaat het nu met uw afasie?”, het meest positief. Van alle 
respondenten gaf 32,0 % aan dat het veel beter gaat, en 50,3% dat het beter gaat. Daarentegen 
zei 3,9% dat het veel slechter of slechter gaat.  
De ervaringen over het gebruik van hulpmiddelen door zorgverleners zijn het minst positief. 
27,9% gaf aan nooit of soms gebruik te maken van hulpmiddelen. 
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32. Sluit de informatie van uw zorgverleners op
elkaar aan? (N=233)

31. Werken uw zorgverleners goed samen met
andere instellingen/ praktijken? (N=132)

30. Werken uw zorgverleners goed met elkaar
samen? (N=252)

nee, helemaal niet/ een beetje grotendeels ja, helemaal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15. Gebruiken de zorgverleners
hulpmiddelen om met u te communiceren?

(N=244)

nooit/ soms

meestal

altijd
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4.2.2 Waarderingscijfers en aanbeveling 

 
De zorgverleners krijgen gemiddeld een waarderingscijfer van 8,0 (std. dev. 1,0; range 3-10). 
Het cijfer voor de zorgaanbieder/instelling is gemiddeld ook een 8,0 met een iets grotere 
spreiding (std. dev. 1,3; range 0-10).  
Op de vraag: “Zou u deze aanbieder aanbevelen bij andere mensen met afasie?” gaf bijna 80% 
van de respondenten een overwegend positief antwoord. Toch zou 3,3% de zorgaanbieder 
beslist niet/waarschijnlijk niet aanbevelen. 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29a. Hoe gaat het nu met uw afasie?
(n=338)

veel slechter/ slechter

hetzelfde

beter

veel beter

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29h. Hoe gaat het nu met e-mailen?
(N=225)

veel slechter/ slechter

hetzelfde

beter

veel beter

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29k. Hoe gaat het nu met
boodschappen doen? (N=277)

veel slechter/ slechter

hetzelfde

beter

veel beter

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29m. Hoe gaat het nu met uitgaan?
(N=294)

veel slechter/ slechter

hetzelfde

beter

veel beter

0% 20% 40% 60% 80% 100%

33. Weet u met wie u contact kunt
opnemen over uw afasie? (N=334)

nee, helemaal niet

nee, maar partner/naaste wel

ja, namelijk met
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4.3 Verbeterscores 
 
Door het percentage positieve ervaringen (som van de ‘positieve’ antwoordcategorieën) of 
negatieve ervaringen (som van de ‘negatieve’ antwoordcategorieën per vraag) te combineren 
met het belang dat mensen hechten aan bepaalde aspecten wordt het verbeterpotentieel van 
het kwaliteitsaspect inzichtelijk. De score is een waarde tussen de 0 (0% positieve of negatieve 
ervaringen) en 4 (100% positieve of negatieve ervaringen* belangscore/100). Op basis van de 
scores kunnen aspecten worden gerangschikt om koesterpunten (op basis van de positieve 
ervaringen) en verbeterpunten (op basis van de negatieve ervaringen) te identificeren.  
 
 

4.3.1 Koesterpunten 
In de tabellen 4.2 en 4.3 staan de top 5 van de koesterpunten weergegeven, waarbij 
onderscheid is gemaakt tussen de vragen die betrekking hebben op het zorgproces en de 
vragen die betrekking hebben op het behandeleffect. De koesterpunten zijn de items met een 
relatief hoge belangscore en een hoog percentage positieve ervaringen.  
Drie koesterpunten in de top 5 hebben betrekking op de communicatie en bejegening van 
zorgverleners: aankijken tijdens gesprek, luisteren, serieus nemen. Daarnaast wordt de 
deskundigheid van de zorgverleners gewaardeerd en moet de behandeling zich richten op wat 
de patiënt belangrijk vindt.  
 
De koesterpunten gaan over het behandeleffect op communicatie, praten, het begrijpen wat 
iemand zegt, maar ook over relaties met partner en naasten.  
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

34. Welk cijfer geeft u de zorgverlener(s)?
(N=337)

0-6

7 en 8

9 en 10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

35. Welk cijfer geeft u deze zorgaanbieder
voor de afasiezorg? (N=327)

0-6

7 en 8

9 en 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

36. Zou u deze zorgaanbieder
aanbevelen bij andere mensen…

beslist niet/ waarschijnlijk niet

waarschijnlijk wel

beslist wel
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Tabel 4.2  Top 5 koesterpunten zorgproces 

nr.   vraag % pos. 
ervaringen* 

belang- 
score 

score 

1 8 Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? 95,0 3,46 3,29 
2 10  Nemen de zorgverleners u serieus? 94,1 3,40 3,20 
3 14 Zijn de zorgverleners deskundig op het gebied van afasie? 94,7 3,37 3,19 
4 11 Kijken de zorgverleners u aan tijdens een gesprek? 95,6 3,29 3,15 
5 20 Richt de behandeling zich op dingen die u belangrijk vindt? 91,1 3,43 3,13 

*  antwoordcategorieën grotendeels/meestal; ja, helemaal/altijd  
 
 
Tabel 4.3  Top 5 koesterpunten behandeleffect 

nr.   vraag % pos. 
ervaringen* 

belang- 
score 

verbeter- 
score 

1 29b Het gaat het nu met communiceren? 85,6 3,48 2,98 
2 29c Hoe gaat het nu met praten? 80,5 3,57 2,88 
3 29a Hoe gaat het nu met uw afasie? 82,3 3,48 2,86 
4 29ej Hoe gaat het nu met het begrijpen van wat iemand zegt? 80,1 3,41 2,73 
5 29n Hoe gaat het nu met uw relaties met partner, gezin of familie? 73,5 3,56 2,62 

*  antwoordcategorieën beter/veel beter 

 
  

4.3.2 Verbeterpunten 
In tabel 4.4 en 4.5 staan de top 5 van de verbeterpunten weergegeven voor de zorgproces 
aspecten en de behandeleffect aspecten. De verbeterpunten zijn de items met een relatief hoge 
belangscore en een hoog percentage negatieve ervaringen. 
Er is verbetering mogelijk door de gevolgen van afasie voor het dagelijks leven te bespreken, 
de mogelijkheden voor herstel en de voortgang van de behandeling te bespreken. Daarnaast 
kan er meer informatie worden geboden voor verdere hulp en begeleiding en kan er vaker 
gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen bij het communiceren.  
 
 
Tabel 4.4  Top 5 verbeterpunten zorgproces 
 

nr.   vraag % neg. 
ervaringen* 

belang- 
score 

verbeter- 
score 

1 25 Spreekt de logopedist met u over de gevolgen van afasie voor 
uw dagelijks leven? 

35,0 2,92 1,02 

2 21 Zijn mogelijkheden voor herstel van de afasie met u besproken? 29,4 3,01 0,89 
3 24 Wordt de voortgang van de behandeling met u besproken? 26,5 3,18 0,84 
4 18 Kreeg u informatie over de mogelijkheden voor verdere hulp en 

begeleiding? 
30,5 2,66 0,81 

5 15 Gebruiken de zorgverleners hulpmiddelen om u te 
communiceren? 

27,9 2,62 0,73 

*  antwoordcategorieën soms/een beetje; nooit/nee, helemaal niet 
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Het verbeteren van het contact met vrienden als gevolg van de behandeling biedt het meeste 
ruimte voor verbetering. De overige aspecten in de top 5 hebben verbeterscores tussen 0,25 
en 0,29 en kunnen daarom niet echt worden gezien als verbeterpunten. 
 
 
Tabel 4.5 Top 5 verbeterpunten behandeleffect 

nr.   vraag % neg. 
ervaringen* 

belang- 
score 

verbeter- 
score 

1 29o Hoe gaat het nu met uw contacten met vrienden? 14,3 3,18 0,46 
2 29r Hoe gaat het nu met uw emoties? 8,95 3,28 0,29 
3 29p Hoe gaat het nu met een gesprek in een groep? 9,21 3,02 0,28 
4 29h Hoe gaat het nu met e-mailen? 8,44 3,17 0,27 
5 29g Hoe gaat het nu met schrijven? 7,58 3,24 0,25 

*  antwoordcategorieën slechter/veel slechter 

 
 
De deelnemers hebben een open vraag beantwoord, waarbij gevraagd is om een verbeterpunt 
van de zorgverlening te noemen. Het overgrote deel van de deelnemers heeft geen 
opmerkingen of is tevreden of zeer tevreden. Onder de deelnemers die een opmerking 
hebben gemaakt bestaat de grootste behoefte aan een uitbreiding van het aantal uren 
logopedie.  
 
Daarbij wordt regelmatig genoemd dat de behoefte bestaat om logopedie op het individuele 
niveau te krijgen of tenminste in kleine groepen. De cliënten geven aan de huidige groepen te 
groot te vinden. Andere opmerkingen gaan over de deskundigheid over afasie bij de 
zorgverleners en dat zij onvoldoende aandacht hebben voor emoties.  
De locaties zijn vaak onrustig en de ruimtes zijn te klein. De noodzaak tot het uitbreiden van 
een centrum wordt ook genoemd. Enkele deelnemers geven aan dat door bezuinigingen het 
aantal beschikbare hulpmiddelen beperkt is of dat het vervoer naar het centrum niet goed is 
georganiseerd. De deelnemers zijn wisselend positief over de vrijwilligers. Enkele geven aan dat 
zij meer beloond moeten worden, anderen hebben liever professionele hulp.  
 
Naast de vragenlijst zijn een aantal andere noemenswaardige gespreksonderwerpen aan bod 
gekomen tijdens de interviews. De afasiecentra en het lotgenotencontact wordt gewaardeerd. 
Beide zijn een stimulans voor het behouden en verbeteren van de spraak. Veel mensen gaven 
wel aan zich zorgen te maken over de vergoeding van de spraaktherapie. Daarnaast maken 
mensen met afasie zich zorgen over het lotgenotencontact voor naasten. Partnerinformatie, 
begeleiding en betrokkenheid van naasten bij de behandeling ontbreken nogal eens in de 
afasiezorg.  
 
 

4.4 Verschilanalyse 
 
In tabel 4.6 staan de schaalgemiddelden voor de verschillende groepen weergegeven. Vrouwen 
zijn positiever over de afasiezorg dan mannen. Respondenten met een laag opleidingsniveau 
geven een hogere score op de drie schalen ‘communicatie en bejegening’, ‘betrokkenheid bij 



 

56 Afasiezorg in beeld, NIVEL 2015 

behandeldoelen’ en ‘logopedist’. Respondenten met een hoger opleidingsniveau geven een 
hogere score op de schalen ‘behandeleffect op communicatie’ en ‘behandeleffect participatie en 
mentaal welbevinden’. De ervaringen van mensen die al langer afasie hadden komen redelijk 
overeen met die van de mensen bij wie recentelijk afasie is opgetreden. Het grootste verschil 
is waarneembaar op de schaal ‘behandeleffect participatie en mentaal welbevinden’. De mensen 
waarbij de afasie langer geleden is ontstaan rapporteren positievere ervaringen (verschil 0,12).  
Een indeling naar een hogere of lagere score dan de gemiddelde score op de Tokentest laat 
zien dat mensen met een hoge testscore een positievere ervaring rapporteren op de schalen 
‘communicatie en bejegening’, ‘betrokkenheid bij de behandeldoelen’, ‘behandeling logopedist 
en ‘behandeleffect op communicatie’. Voor deze laatste schaal was dit verschil – als enige – 
significant.  
 
 
Tabel 4.6 Themascores naar geslacht, opleiding, duur afasie en score op Tokentest 

 communi-
catie en 

bejegening 

informatie betrokkenheid 
bij behandel-

doelen 

behandeling 
logopedist 

behandel 
effect 

communicatie 

behandeleffect 
participatie  
en mentaal 

welbevinden 

samen-
werking 

Geslacht        
man 3,53 3,10 3,22 3,21 3,86 3,74 3,46 
vrouw 
 

3,55 3,24 3,31 3,25 3,94 3,80 3,52 

Opleiding        
laag  3,58 3,12 3,31 3,28 3,83 3,75 3,53 
middel  3,51 3,20 3,25 3,20 3,91 3,70 3,46 
hoog 
 

3,55 3,15 3,22 3,21 3,94 3,84 3,47 

Duur afasie        
≤5 jaar 3,53 3,16 3,28 3,25 3,88 3,72 3,49 
>5 jaar 
 

3,56 3,14 3,22 3,15 3,92 3,84 3,49 

Token- test        
≤6  3,52 3,17 3,25 3,18 3,83* 3,80 3,51 
>6  3,58 3,16 3,27 3,27 3,98 3,78 3,47 

*  significant verschil tussen beide groepen (p<0,05) 
 
 
Regressie analyses waarbij de schalen ‘communicatie en bejegening’ en ‘behandeleffect op 
communicatie’ als afhankelijke variabele worden meegenomen en de somscore op de 
Tokentest als onafhankelijke variabele, zijn significant. Dit betekent dat de ervaringen met de 
afasiezorg positiever zijn bij een hogere score op de Tokentest, dus een beter taalbegrip.  
  



 

Afasiezorg in beeld, NIVEL 2015 57 

5 DISCUSSIE  
 
 
 
De CQ-index Afasie is een vragenlijst voor het meten van ervaringen met de afasiezorg, om de 
kwaliteit van zorg te evalueren vanuit het patiënten-/cliëntenperspectief. Dit rapport beschrijft 
de ontwikkeling en psychometrische eigenschappen van de CQI Afasie en geeft een beeld van 
de ervaringen van 340 mensen met afasie met de zorgverlening van 31 aanbieders.  
 
 

5.1 Ontwikkeling en validatie 
 
Het ontwikkelen van een vragenlijst voor mensen die als gevolg van afasie communicatie-
problemen hebben is een uitdaging. Bij de ontwikkeling van de CQI Afasie is daarom veel 
aandacht besteed aan de inhoud, vormgeving en afnamewijze, zodat de vragenlijst optimaal 
aansluit bij de doelgroep. Naast het gebruik maken van eenvoudige taal, korte zinnen en grote 
letters staat iedere vraag op een nieuwe pagina, waarbij pictogrammen de inhoud visueel 
ondersteunen. In de vorm van een interview – waarbij een interviewer de vragen stelde, de 
respondent de vragen kon meelezen en met de visuele ondersteuning van pictogrammen – was 
het toch goed mogelijk om de vragenlijst af te nemen bij mensen met afasie. Het gebruik van 
pictogrammen werd daarbij overwegend positief ontvangen. De aanname dat de stem van deze 
bijzondere doelgroep moeilijk of onmogelijk te meten is met een vragenlijst, kan worden 
bijgesteld. Deze inzichten zijn relevant voor de zorgverlening aan mensen met afasie, maar ook 
voor andere patiënten-/cliëntenpopulaties waarbij de communicatie bemoeilijkt is. 
De CQ-index Afasie is een valide meetinstrument om de ervaringen van mensen met afasie 
weer te geven op zeven kwaliteitsthema’s:  
1 Communicatie en bejegening; 
2 Informatie; 
3 Betrokkenheid bij de behandeldoelen; 
4 Behandeling logopedist; 
5 Behandeleffect op communicatie; 
6 Behandeleffect participatie en mentaal welbevinden; 
7 Samenwerking.  
De betrouwbaarheid van de 2e, 3e en 4e schaal is voldoende voor deze fase van de 
ontwikkeling, maar zal nogmaals bepaald moeten worden in een toekomstige grootschalige 
meting met de CQI Afasie. Dan kan tevens het onderscheidend vermogen van de vragenlijst 
worden getest, wat op basis van het aantal respondenten en deelnemende zorginstellingen nu 
niet mogelijk bleek. In de paragraaf implementatie wordt hier verder op in gegaan.  
De resultaten van de Tokentest in relatie tot de antwoorden op de CQI vragen onderstrepen 
de validiteit van de CQI Afasie. De Tokentest meet het taalbegrip of de ernst van de afasie 
(Van Harskamp en Van Dongen, 1977) en de spreiding van testscores liet zien dat zowel 
mensen met lichte als ernstige afasie aan de interviews konden deelnemen. Een indeling naar 
een hoge of lage score op de Tokentest laat bovendien zien dat mensen met een hoge 
testscore een positievere ervaring rapporteren op het thema ‘communicatie en bejegening’ en 
dat het verschil significant is op het thema ‘behandeleffect op communicatie’. Dus mensen met 
een ernstiger vorm van afasie (lagere Tokentest-score), zijn ook minder positief over het effect 
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van de behandeling. Dit suggereert dat de CQI Afasie een valide vragenlijst is om de ervaringen 
van de doelgroep te meten.  
 
 

5.2 Deelnemers en ervaringen met de afasiezorg 
 
De bereidheid van mensen om deel te nemen aan het onderzoek was erg groot. De respons 
bedroeg 86,1%. De meest voorkomende redenen om niet deel te nemen waren van logistieke 
aard of emotionele aard. Mensen hadden andere afspraken op het moment van de interview-
dag(en) in de zorginstelling of wilden op dit moment nog niet meewerken. De duur van de 
afasie was korter onder de non-respondenten, maar er was geen verschil in leeftijd of geslacht 
tussen de beide groepen. Toch kunnen wij niet spreken van een representatieve steekproef en 
geeft dit onderzoek geen volledig beeld van zorg in de revalidatie- en chronische fase van afasie 
omdat er geen patiënten van revalidatiecentra hebben deelgenomen aan het onderzoek.  
 
Hoewel het overgrote deel van de respondenten (92%) afasie had als gevolg van een CVA, 
kunnen de resultaten van dit onderzoek niet zondermeer vergeleken worden met de 
resultaten van studies met de CQI CVA. Niet alleen vanwege een verschil in focus van de 
vragenlijsten (de CQI CVA gaat vooral over de acute- en revalidatiefase en de CQI Afasie over 
de revalidatie- en chronische fase), maar ook omdat de onderzoekspopulaties daardoor 
verschillen. Vergeleken met eerder onderzoek onder CVA-patiënten (met de CQ-index CVA) 
hadden de mensen met afasie een betere gezondheid; 38% van de CVA-patiënten rapporteerde 
een slechte tot matige gezondheid (Den Brok et al., 2011) en 20% van de mensen met afasie. 
Dit verschil kan worden toegeschreven aan de relatief jonge leeftijd en de langere ziekteduur 
van de respondenten met afasie (gemiddeld waren zij zeker vijf jaar jonger dan de CVA-
patiënten en bijna 90% had al langer dan een jaar afasie, terwijl de meeste CVA-patiënten in het 
voorgaande jaar een beroerte hadden). Zodoende kan de relatief goede lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van respondenten in deze studie toegeschreven worden aan het 
leeftijdsverschil, maar ook aan het herstel dat bij de afasiepatiënten al was opgetreden.  
 
Net als bij veel andere onderzoeken met een CQ-index zijn vooral de ervaringen met de 
‘communicatie en bejegening’ zeer positief (3,53; range 1,7-4,0). Kijken we naar het 
behandeleffect, dan is vooral de mening over het behandeleffect op de communicatie positief 
(3,89; range 1,3-5,0).  
 
Mensen met afasie zijn over het algemeen positief over de verleende zorg. Het 
waarderingscijfer voor zowel de zorgverleners als de instellingen was gemiddeld een 8,0. 
Overigens bleek uit de cognitieve interviews dat het voor respondenten lastig was om 
onderscheid te maken tussen de individuele zorgverlener en de zorginstelling in zijn geheel, en 
de gelijke waardering wijst dit ook uit. De positieve waardering komt overeen met eerder 
onderzoek onder CVA-patiënten die de zorg een 8,1 gaven (Den Brok et al., 2011). Ook is het 
waarderingscijfer vergelijkbaar met het waarderingscijfers voor de individuele zorgverleners 
van revalidatiecentra, deze variëren van 7,9-8,4 (Zuidgeest et al., 2010).  
 
Als het gaat om het zorgproces, hechten mensen met afasie vooral veel belang aan de 
bejegening door zorgverleners (luisteren, begrijpen en serieus nemen) en willen ze dat het 
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behandeldoel zich richt op dingen die zij belangrijk vinden. Maar het allerbelangrijkst vinden ze 
het resultaat van de behandeling: dat het spraakvermogen en de relaties/contacten met naasten 
daadwerkelijk verbeteren. Relatief minder belangrijk vinden mensen met afasie het gebruik van 
hulpmiddelen en de informatieverstrekking over hulp en begeleiding. En als het gaat om het 
behandeleffect wordt iets minder belang gehecht aan het effect op boodschappen doen, 
uitgaan, telefoneren, e-mailen en het contact met vrienden. Hoewel sommige van deze 
aspecten misschien minder van toepassing zijn op respondenten, werden ze met een 
gemiddelde belangscore van meer dan 3 toch als ‘belangrijk’ beschouwd. 
Bij het weergeven van de koester- en verbeterpunten is onderscheid gemaakt tussen de vragen 
over het zorgproces en de vragen over het behandeleffect.  
Drie voornaamste koesterpunten van het zorgproces hebben betrekking op de communicatie 
en bejegening van zorgverleners (aankijken tijdens gesprek, luisteren, serieus nemen). 
Daarnaast wordt de deskundigheid van de zorgverleners gewaardeerd en dat de behandeling 
zich richt op wat de patiënt belangrijk vindt. Anderzijds is er vooral verbetering mogelijk door 
de gevolgen van afasie voor het dagelijks leven te bespreken, de mogelijkheden voor herstel en 
de voortgang van de behandeling te bespreken. Daarnaast kan er meer informatie worden 
geboden voor verdere hulp en begeleiding en kan er vaker gebruik worden gemaakt van 
hulpmiddelen bij het communiceren.  
De koesterpunten voor wat betreft het behandeleffect gaan over het effect op de 
communicatie, praten, het begrijpen wat iemand zegt, en het effect op de relaties met partners 
en naasten. Dit zijn kennelijk de voornaamste resultaten van de logopedische behandeling die 
patiënten ook het meest waarderen. Waar de behandeling zich nog meer op zou kunnen 
richten, is het verbeteren van het contact met vrienden; dit aspect biedt als enige ruimte voor 
verbetering (verbeterscore=0,46). De overige aspecten hebben lage verbeterscores (<0,30) en 
kunnen daarom niet echt als verbeterpunten worden gezien. 
 
Naast de ervaringen van patiënten gemeten met de CQI Afasie zijn tijdens de focusgroeps-
gesprekken de ervaringen van de mantelzorgers besproken. Daarbij kwamen een aantal 
belangrijk kwaliteitsaspecten voor mantelzorgers naar voren gekomen. Partners of naaste 
familieleden hebben als mantelzorger een belangrijk aandeel in de zorg voor mensen met 
afasie. Ze zijn niet alleen ‘spreekbuis’ en bewaker van het zorgtraject, maar soms ook de 
primaire zorgverleners als patiënten weer thuis komen. Dit kan grote consequenties hebben 
voor de mantelzorger en het eventuele gezin. Zorgverleners proberen mensen daarop voor te 
bereiden en uit te leggen waar men tegenaan kan lopen. Wanneer de patiënten echter eenmaal 
thuis zijn, eindigt de reguliere zorg vaak. Er is nauwelijks (psychische) ondersteuning en er is 
geen vast aanspreekpunt terwijl mensen daar wel behoefte aan hebben. Ook tijdens het 
beantwoorden van de open vraag aan het einde van de vragenlijst gaven mensen aan dat de 
ondersteuning van de mantelzorger een gemis is binnen de afasiezorg. Partnerinformatie, 
begeleiding en betrokkenheid van naasten bij de behandeling ontbreken in de afasiezorg.  
  
 

5.3 De implementatie van de CQI Afasie 
 
De bereidheid tot deelname aan het onderzoek onder mensen met afasie blijkt groot. Er 
bestaat bij mensen met afasie kennelijk een grote behoefte om hun ervaringen met de zorg 
kenbaar te maken. Met de CQI Afasie kan de kwaliteit van de afasiezorg in beeld worden 



 

60 Afasiezorg in beeld, NIVEL 2015 

gebracht, zowel voor wat betreft het zorgproces als de uitkomsten (behandeleffecten) van de 
zorg. Doordat het instrument inzicht geeft in wat goed gaat (koesterpunten) en wat beter kan 
(verbeterpunten), kan de kwaliteit van de zorg worden bewaakt en waar nodig worden 
verbeterd. De CQI Afasie is nu beschikbaar voor algemeen gebruik en wordt als gevalideerd 
meetinstrument opgenomen in de Kwaliteitsbibliotheek van het Zorginstituut Nederland. 
 
In de huidige vorm is de CQI Afasie geschikt voor afname door getrainde interviewers. Het 
afnemen van een vragenlijst door verschillende interviewers vraagt om zoveel mogelijk 
standaardisatie. Vandaar dat de interviewers vooraf getraind zijn. Daarnaast dragen de 
interviewinstructies bij aan de overeenstemming tussen interviewers. In de instructies staan 
bijzondere aandachtspunten voor de interviewers zoals het gebruik maken van korte zinnen en 
standaard voorbeelden. Dat de CQI Afasie afgenomen moet worden met een interview kan 
een drempel opwerpen voor het gebruik van het meetinstrument. In de toekomst is daarom 
een vragenlijst in de vorm van een applicatie met spraakondersteuning gewenst. 
Patiënten/cliënten kunnen de vragenlijst dan zelfstandig invullen, wat de toepasbaarheid en 
bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk kan vereenvoudigen. Dit laatste dient dan nog wel 
geëvalueerd te worden.  
 
Gezien het aantal revalidatiecentra en afasiecentra in Nederland, waar patiënten met afasie 
onder behandeling zijn, en de incidentie onder de Nederlandse populatie, moet het bij een 
volgende grootschalige meting met de CQI Afasie toch mogelijk zijn om de kwaliteit van de 
afasiezorg daadwerkelijk te vergelijken tussen instellingen en het onderscheidend vermogen 
van de vragenlijst alsnog te toetsen. Pas dan wordt duidelijk wat de waarde van het instrument 
is voor vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van de afasiezorg. 
 
Hersenletsel.nl ziet tevens mogelijkheden voor bredere toepassing van de vragenlijst bij andere 
doelgroepen met communicatiebeperkingen, zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel of 
een verstandelijke beperking. Zo kan de zorg ook bij deze doelgroepen worden geëvalueerd 
vanuit het cliëntenperspectief. 
 
 

5.4 Conclusies 
 
Met de ontwikkeling van de CQI Afasie is een valide meetinstrument tot stand gekomen om de 
ervaringen met de zorg voor mensen met afasie te meten. Doordat veel aandacht is besteed 
aan de lay-out en visuele ondersteuning in de vorm van pictogrammen, is de vragenlijst − 
ondanks de communicatieproblemen bij de doelgroep − goed af te nemen met een interview. 
De vragenlijst brengt zeven kwaliteitsthema’s in kaart; vijf thema’s gaan over het zorgproces en 
twee thema’s gaan over het behandeleffect. De resultaten van 340 interviews laten een positief 
beeld zien van de afasiezorg, naast enkele verbeterpunten. Het instrument is nu gereed voor 
kwaliteitsbewaking en verbetertrajecten in de afasiezorg, en kan mogelijk ook worden gebruikt 
voor andere doelgroepen met communicatiebeperkingen. 
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BIJLAGE 1  ZOEKSTRATEGIE LITERATUUR  
 
 
 
De zoekstrategie om literatuur over relevante kwaliteitsaspecten voor mensen met afasie te 
vinden is als volgt opgezet. De focus is gesteld op de publicaties uit de laatste drie jaar (sinds 
2010) over cliënt-/patiëntervaringen met betrekking tot kwaliteit van (afasie)zorg; onderzoek 
met vragenlijsten/interviews onder mensen met afasie (en/of partners). De zoekstrategie is 
uitgevoerd op 26-09-2013.  
 
 
Add: Search (health care[Mesh Terms] OR care [Title/Abstract] OR health care 

[Title/Abstract]) 
1361997 

    
Add: Search (quality of health care[Mesh Terms] OR outcome assessment[Mesh 

Terms] OR evaluation[Mesh Terms] OR satisfaction[Mesh Terms] OR 
quality[Title/Abstract] OR assessment[Title/Abstract] OR 
evaluation[Title/Abstract]) 

5688018 

    
Add: Search (patient satisfaction[Mesh Terms] OR (patient 

perspective[Title/Abstract] OR client perspective [Title/Abstract] OR 
viewpoint[Title/Abstract]) AND (patient[Title/Abstract] OR 
client[Title/Abstract])) 

29595 

    
Add: Search (((((questionnaire[Title/Abstract] OR interview[Title/Abstract] OR 

instrument[Title/Abstract] OR assessment[Title/Abstract] OR 
evaluation[Title/Abstract])))) AND ((“aphasia”[MeSH Terms] OR 
Aphasia[Title/Abstract] OR Communication disorder[Title/Abstract] OR 
Language disorder[Title/Abstract]) AND ((#12 AND (#5 OR #6) AND 
#4)))) 

51 

    
 Selectie op basis van titel  21 
    
 Selectie op basis van abstract 5 
 
 
1. Rose TA, Worrall LE, Hickson LM, Hoffmann TC. Guiding principles for printed education 

materials: Design preferences of people with aphasia. International Journal of Speech-Language 
Pathology, 2012; 14(1): 11–23 

 
2. Rose TA, Worrall LE, McKenna KT, Hickson LM, Hoffmann TC. Do people with aphasia 

want written information? A verbal survey exploring preferences for when and how to 
provide stroke and aphasia information. School of Health and Rehabilitation Sciences. The 
University of Queensland. Maart 2010 
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3. Wallace GL. Profile of Life Participation After Stroke and Aphasia. Top Stroke Rehabilitation, 
2010; 17(6): 432–450 

 
4. Rohde A, Worrall LE, Le Dorze G. Systematic review of the quality of clinical guidelines for 
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5. Johannsson MB, Carlsson M, Sonnander K. Working with families of persons with aphasia: a 

survey of Swedish speech and language pathologists. Disability and Rehabilitation, 2011; 33(1): 
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BIJLAGE 2 ACHTERGRONDKENMERKEN DEELNEMERS 
COGNITIEVE INTERVIEWS 

 
 
 
 Achtergrondkenmerken deelnemers cognitieve interviews  

 
 

ronde 1 
(N=16) 

ronde 2 
(N=16) 

belang 
(N=8) 

totaal 
(N=40) 

 N % N % N % N % 

Geslacht         
man 13  81 5 31 4 50 22 56 
vrouw 3 19 11 69 4 50 18 44 
         
Leeftijd         
35 t/m 44 jaar - - 1 6 1 1 2 5 
45 t/m 54 jaar 3 19 6 37 0 0 9 23 
55 t/m 64 jaar 6 37 2 13 3 37 11 27 
65 t/m 74 jaar 3 18 5 31 3 37 11 27 
75 jaar of ouder 4 25 2 13 1 12 7 18 
         
Opleiding         
laag (geen, lagere school) - - 3 20 - - 3 8 
middelbaar laag (LBO, MAVO, VMBO) 1 6 1 7 2 25 4 10 
middelbaar hoog (HAVO, VWO, MBO) 4 25 5 33 2 25 11 28 
hoog (HBO of WO) 11 69 6 40 4 50 21 54 
missing   1    1  
         
Oorzaak afasie         
CVA of beroerte 14 93 15 100 7 87,5 36 95 
ongeluk met hersenletsel 1 7 -  - - 1 2,5 
overig - - - - 1 12,5 1 2,5 
missing 1  1      
         
Duur afasie         
1 tot 2 jaar geleden 6 37,5 1 6 1 12,5 8 20 
meer dan 2 jaar geleden 10 62,5 15 94 7 87,5 32 80 
         
Afasiezorg in afgelopen jaar         
ziekenhuis 4 25 7 47 1 12,5 12 39 
revalidatiecentrum 4 25 6 40 - - 10 32 
logopediepraktijk 7 44 8 53 3 37,5 18 58 
afasiecentrum 8 50 8 53 3 37,5 19 61 
woonzorgcentrum 4 25 4 27 - - 8 26 
anders 4 25 5 33 2 25 11 35 
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BIJLAGE 3  OVERZICHT PROBLEMEN MET VRAGEN EN 
PICTOGRAMMEN BIJ COGNITIEVE INTERVIEWS  

 (N=40) 
 
 
 

vraagstelling probleem 

 vraag 
(N) 

pictogram 
(N) 

antwoord 
(N) 

Met welke instellingen/praktijken had u contact in de afgelopen 12 maanden? 0 8 5 
Met welke zorgverleners had u contact in de afgelopen 12 maanden? 1 14 9 
Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? 1 1 6 
Nemen de zorgverleners genoeg tijd voor u?  1 8 6 
Nemen de zorgverleners u serieus? 2 11 6 
Kijken de zorgverleners u aan tijdens een gesprek? 1 2 6 
Begrijpen de zorgverleners u? 2 7 6 
Leggen de zorgverleners dingen op een begrijpelijke manier uit? 3 8 6 
Zijn de zorgverleners deskundig op het gebied van afasie? 3 5 6 
Gebruiken zorgverleners hulpmiddelen om met u te communiceren? 4 8 6 
Kreeg u informatie over afasie? 2 3 6 
Kreeg u informatie over hulpmiddelen voor communicatie?  6 7 6 
Kreeg u informatie over de mogelijkheden voor verdere hulp en begeleiding? 5 8 6 
Zijn de doelen van de behandeling met u afgesproken? 5 7 6 
Richt de behandeling zich op dingen die u belangrijk vindt? 1 5 6 
Richt de behandeling zich op het oppakken van uw leven (activiteiten, hobby’s of 

werk)? 
6 5 6 

Zijn mogelijkheden voor herstel van de afasie met u besproken? 3 8 6 
Zet de logopedist zich voor 100% in om u met uw afasie te helpen? 2 2 6 
Wordt de voortgang van de behandeling met u besproken? 4 10 6 
Spreekt de logopedist met u over de gevolgen van afasie voor uw dagelijks leven? 2 7 6 
Heeft de logopedist aandacht voor uw emoties? (bijvoorbeeld voor hoe u met 

afasie omgaat?) 
2 2 6 

Wat vindt u van het aantal uren per week dat u de behandeling krijgt? 3 5 7 
Wat vindt u van het aantal maanden dat u de behandeling kreeg? 3 5 6 
Hoe gaat het met u sinds u behandeling of begeleiding krijgt? Hoe gaat het nu 

met….. 
   

…uw afasie 16 3 3 
…praten 0 2 3 
…het vinden van woorden? 2 8 3 
…het begrijpen wat iemand zegt? 3 5 3 
…lezen? 1 1 3 
…schrijven? 1 3 3 
…e-mailen? 3 1 3 
…telefoneren? 2 1 3 
...uw dagelijkse werkzaamheden? 5 8 3 
…boodschappen doen? 2 1 3 
…activiteiten en hobby’s? 4 5 3 
…uitgaan? 2 2 3 
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vraagstelling probleem 

 vraag 
(N) 

pictogram 
(N) 

antwoord 
(N) 

…relaties met partner, gezin of familie? 2 9 3 
…contacten met vrienden? 2 6 3 
…een gesprek in een groep? 2 6 3 
…uw zelfvertrouwen? 4 9 3 

Werken uw zorgverleners goed met elkaar samen? 5 11 6 
Werken uw zorgverleners goed samen met andere instellingen/praktijken? 3 6 1 
Zijn de verschillende zorgverleners op de hoogte van uw situatie? 8 10 6 
Sluit de informatie van de verschillende zorgverleners op elkaar aan? 7 10 6 
Weet u met wie u contact kunt opnemen bij vragen over uw afasie? 6 7 8 
Welk cijfer geeft u de zorgverlener(s)?  3 0 0 
Welk cijfer geeft u de <zorgaanbieder>? 3 4 1 
Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met afasie? 4 5 1 
Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?  0 7 2 
Hoe zou u over het algemeen uw psychische of geestelijke gezondheid noemen?  0 7 3 

*  N = aantal personen dat heeft aangeven dat de vraag, het pictogram of het antwoord onduidelijk is 
**  vragen en pictogrammen zijn als probleem aangemerkt wanneer vijf of meer mensen er moeite mee hadden 
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BIJLAGE 4 INSTRUCTIE DATAVERZAMELING CQI AFASIE: 
SELECTIE DOELGROEP EN AANLEVEREN GEGEVENS 

 (versie 28-02-2014) 
 
 
 
Voor de dataverzameling met de CQ-index Afasie hebben de Afasie Vereniging Nederland en 
het NIVEL uw medewerking nodig.  
Deze instructie beschrijft de benodigde stappen voor het selecteren van de doelgroep en het 
aanleveren van gegevens voor dataverzameling aan het meetbureau Facit dat de interviews zal 
uitvoeren. 
 
 
Stap 1: Selectie doelgroep 
Selecteer voor uw organisatie(onderdeel) alle cliënten die voldoen aan de 
volgende criteria: 
Inclusiecriteria: 
- Diagnose Afasie tenminste 2 maanden geleden gesteld (≥ 2 maanden post onset) 
- Zorg (logopedische behandeling, revalidatie, begeleiding en/of dagbesteding) voor afasie 

ontvangen in de afgelopen 12 maanden. 
- Leeftijd 18 jaar of ouder. 
- Nederlandstalig (Nederlands is moedertaal of primaire taal thuis). 
- In staat om enkelvoudige vragen te beantwoorden (verbaal of non-verbaal d.m.v. aanwijzen). 
- Minimaal taalbegrip: testbaar met de Tokentest deel 1 t/m 3 (d.w.z. test is afneembaar, maar 

hoeft geen perfecte score op te leveren). 
 
Exclusiecriteria: 
- Ernstige geheugenproblemen of (vermoedelijke) dementie. 
- Ernstige concentratieproblemen (moeite om aandacht langer dan 10 minuten vast te 

houden). 
- Cliënten die in de afgelopen 12 maanden al zijn benaderd voor een andere CQI meting 

(bijvoorbeeld de CQ-index CVA, Revalidatiecentra, Gehandicaptenzorg, Verpleeg- en 
verzorgingshuizen). 

- Andere zwaarwegende redenen (nader toe te lichten). 
 
NB: Cliënten die slechthorend of doof zijn komen in principe wel in aanmerking voor een 
interview. 
 
 
Stap 2: Informeren doelgroep 
Informeer al uw geselecteerde cliënten over de interviews: mondeling, schriftelijk 
of via e-mail.  
Hiervoor krijgt u een voorbeeldbrief van het NIVEL. Na deze aankondiging kunnen cliënten 
bezwaar maken tegen benadering voor een interview. Zij moeten tenminste 2 weken de tijd 
krijgen om bezwaar te maken bij de zorgaanbieder/zorgverlener.  
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U kunt uw cliënten ook expliciet om toestemming vragen voor het doorgeven van hun 
(contact)gegevens aan het interviewbureau Facit dat hen benadert voor een interview. Dit is 
echter tijdrovender en wellicht lastig om te realiseren als het om een grote groep cliënten 
gaat. 
 
NB: Medewerking aan een interview is geheel vrijwillig. Voor aanvang van het interview wordt 
met een Informed Consent formulier expliciet om toestemming gevraagd. Cliënten kunnen 
zich te allen tijde bedenken en terugtrekken, ook na de benadering door Facit.  
 
 
Stap 3: Opstellen bestand met contactgegevens (NAW-bestand) 
U maakt een bestand met contactgegevens (naam, adres, woonplaats) van 
geselecteerde cliënten:  

- Cliëntnummer (uniek nummer) 
- Naam zorgaanbieder (instelling/praktijk) 
- Type zorgaanbieder: 

Afasiecentrum/Logopediepraktijk/Revalidatiecentrum/Woonzorgcentrum of 
verpleeghuis/Activiteitencentrum/Ziekenhuis/Overig 

- Locatie (plaatsnaam of naam van locatie/vestiging) 
- Voornaam/voorletters  
- Achternaam + eventueel tussenvoegsel(s) 
- Straatnaam 
- Huisnummer + eventueel toevoeging (bijv. appartementnr, afdeling of verdieping) 
- Postcode 
- Woonplaats 
- Telefoon 
- E-mail 

 
[zie voorbeeldbestand: NAW-bestand_afasie_naam+locatie zorgaanbieder.xls] 
 
 
Stap 4: Opstellen achtergrondbestand 
U maakt een bestand met achtergrondgegevens van alle cliënten die aan 
inclusiecriteria voldoen (ongeacht eventuele exclusie en/of bezwaar):  

- Cliëntnummer (uniek nummer, overeenkomstig NAW-bestand)  
- Naam zorgaanbieder (instelling/praktijk) 
- Type zorgaanbieder: 

Afasiecentrum/Logopediepraktijk/Revalidatiecentrum/Woonzorgcentrum of 
verpleeghuis/Activiteitencentrum/Ziekenhuis/Overig 

- Locatie (plaatsnaam of naam van locatie/vestiging) 
- Geslacht 
- Leeftijd (geboortejaar) 
- Oorzaak Afasie: CVA of beroerte/Ongeluk met hersenletsel/Hersentumor/Anders 
- Duur afasie: Korter dan 1 jaar (2-12 maanden)/1-2 jaar/2-5 jaar/5 jaar of langer 
- Exclusiecriteria: reden(en) waarom iemand toch niet benaderd kan worden 
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- Bezwaar: geen/wel bezwaar tegen benadering door Facit 
 

[zie voorbeeldbestand: Achtergrondbestand_afasie_naam+locatie 
zorgaanbieder.xls] 
 
 
Stap 5: Aanleveren gegevens 
Verstuur of upload de twee bestanden (NAW- en achtergrondbestand) beveiligd 
naar Facit.  
Om de privacy van cliënten te waarborgen, vragen we u de twee bestanden afzonderlijk en 
beveiligd met een wachtwoord te versturen of te uploaden naar Facit.  
 
Verstuurt u de bestanden via e-mail? 
Beveilig dan de ZIP- of Excel-bestanden met een wachtwoord en mail de bestanden naar 
CQ@facit.nl. Het wachtwoord geeft u telefonisch door aan het secretariaat van Facit: 0251- 
212 202. 
 
Wilt u de bestanden uploaden op de website? 
Ga dan naar de website https://login.serverxs.nl/facitupload Daar krijgt u uitleg over wat u 
moet doen. Stuur ook een e-mail aan CQ@facit.nl waarin u vermeldt welke bestanden u hebt 
ge-upload en geef het wachtwoord door waarmee de bestanden zijn beveiligd. 
 
Nog vragen? 
Heeft u nog vragen over de dataverzameling en de interviews? 
Neemt u dan contact op met Facit (tel.nr. 0251 212 202). 
 
Heeft u vragen over het onderzoek?  
Neemt u dan contact op met het NIVEL (tel.nr. 030 27 29 700). 
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BIJLAGE 5 INTERVIEW INSTRUCTIE  
 (versie 01-07-2013) 
 
 
 
Benodigdheden: 
 Toestemmingsformulier (Informed Consent-formulier ook met bevestigingsbrief 

meegestuurd) 
 Vragenlijst met pictogrammen (1 vraag per pagina) 
 Interviewerlijst op Tablet (met instructies, standaard toelichtingen en uitleg/voorbeelden)  
 Aanwijsblad Maand en Jaar (voor aanwijzen van datum/jaar) 
 Pen en papier 
 ‘Aanwijspen’ voor geïnterviewde (zonder vulling, om antwoorden aan te wijzen) 
 Fiches voor Tokentest 
 Belang-antwoordvel (voor 1 op de 10 interviews) 
 Presentje (incentive) 

 
Voorbereiding:  
 Zorg dat je de vragenlijst goed kent, dat je thuis bent in de vragenlijst. 
 Oefen voor jezelf de introductie op het doel en onderwerp van het interview.  
 Zorg dat je over bovenstaande benodigdheden beschikt. 
 Weet hoe je de Tokentest moet afnemen (zie Interviewlijst voor de instructies). 
 Zorg dat je van te voren al weet wie je waarover gaat interviewen (achtergrondgegevens 

geïnterviewde en naam en locatie van zorgaanbieder die persoon heeft aangemeld).  
 Plan de reis/route zorgvuldig, reken genoeg reistijd en zorg dat je op tijd bent voor de 

interviews. 
 Bel de te interviewen persoon eventueel nog van te voren op om te herinneren aan de 

afspraak. 
 
Introductie: 
 Voorstellen: introduceer jezelf en geef je linkerhand als sprake is van verlamming 

rechterhand (mensen met afasie hebben meestal hemiplegie rechts). 
 Praat duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen met eenvoudige woorden.  
 Zorg voor een rustige, stille omgeving (vraag evt. om radio/tv uit te zetten en anderen 

om ruimte te verlaten). Bij voorkeur zijn geen partners/naasten of zorgverleners 
aanwezig bij interview. 

 Plek van de interviewer: links naast persoon (i.v.m. evt. hemianopsie/uitval gezichtsveld 
rechts). Ga bij voorkeur aan tafel zitten, schuin-links van persoon, en zorg voor voldoende 
(werk)ruimte. 

 Check gehoor (“kunt u mij goed horen?”) + uitspraak (is er sprake van dysartrie?). 
 Vertel over doel en onderwerp van het interview (over kwaliteit afasiezorg -> 

verbeteren zorg).  
 Benoem rollen aanwezigen (interviewer, geïnterviewde, evt. naaste als 

ondersteuner/vertaler). 
 Vertel over de werkwijze: dat jij de vragen stelt en antwoordmogelijkheden opsomt, 

dat de vragenlijst standaard is voorzien van plaatjes (“de vragenlijst moet ook geschikt zijn 
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voor mensen met ernstige afasie”) maar dat het aan de geïnterviewde is om hier wel/geen 
gebruik van te maken, dat het interview ongeveer een uur duurt, en dat kort pauzeren 
uiteraard mogelijk is. 

 Noem de rechten van de geïnterviewde (vrijwillige deelname, heeft geen gevolgen voor de 
zorg/behandeling die de persoon krijgt, voortijdige beëindiging van deelname mag) en 
plichten van de interviewer/onderzoeker (o.a. geheimhouding en waarborgen privacy van 
deelnemer). 

 Neem het toestemmingsformulier door en laat hem/haar tekenen (desnoods met 
kruisje/krabbel).  

 Spreek af wat de geïnterviewde kan doen als iets niet duidelijk is (spreek bijv. een gebaar 
af). 

 Spreek af dat geïnterviewde mag aangeven als hij/zij even pauze (ca. 5 min.) wil nemen. 
 

Interview: 
 Houding: laat als interviewer merken voor 100% achter het onderzoek te staan, stel je 

open en nieuwsgierig op en accepteer elk antwoord (geen enkel antwoord en geen enkele 
vraag is ‘raar’).  

 Bejegening: neem de geïnterviewde bovenal serieus en voorkom een betuttelende en 
kinderachtige benadering. 

 Probeer de geïnterviewde actief te betrekken bij het interview; vraag hem/haar om zelf 
de bladzijden om te slaan en het antwoord aan te wijzen. Tip: geef de ‘aanwijspen’ in 
handen. 

 Spreek de vragen langzaam, duidelijk en met de juiste intonatie uit. Benadruk de 
vetgedrukte woorden in de vraag. 

 Streef ernaar de letterlijke tekst op een natuurlijke manier uit te spreken, en lees de 
vragen precies zó als ze verwoord zijn. Voeg niets toe, laat niets weg, vervang geen 
woorden.  

 Som bij elke vraag de antwoordmogelijkheden op. Noem consequent alle 
antwoordcategorieën, zeker aan het begin van het interview en steeds als er een 
nieuwe antwoordschaal volgt op een vraag. Bij opeenvolgende vragen met dezelfde 
antwoordmogelijkheden volstaat eventueel het noemen van de twee uiterste 
antwoordcategorieën. 

 Lees de hele vraag voor, voordat je het antwoord van de geïnterviewde accepteert. 
 Geef eventueel een toelichting; gebruik de standaard uitleg (staat tussen haakjes bij de 

vraag). 
 Geef voldoende tijd om de vraag te beantwoorden.  
 Laat de geïnterviewde zijn/haar antwoorden zelf noemen of aanwijzen. 
 Let ook op non-verbale signalen die het antwoord ondersteunen: knikken, fronzen etc. 
 Check steeds het antwoord op de vraag (wordt dit echt bedoeld?): “Dus uw ervaring is 

dat…” 
 Bij discrepanties tussen het genoemde en aangewezen antwoord, telt het aangewezen 

antwoord (mits in overeenstemming met non-verbale signalen). 
 Accepteer nooit direct “weet ik niet” of “geen mening” als antwoord. 
 Herhaal desnoods de vraag of het vetgedrukte woord in de vraag en herhaal nogmaals 

alle antwoordmogelijkheden, geef extra uitleg (staat tussen haakjes), of vraag door 
(“wat denkt u?”). 
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 Als er echt geen antwoord volgt, ga dan na of de vraag/plaatjes/antwoorden duidelijk zijn. 
 Als er toch een naaste/partner aanwezig is: geef hem/haar evt. gelegenheid om de vraag 

te ‘vertalen’ (verbaal of non-verbaal), maar laat hem/haar in geen geval het 
antwoord geven.  

 Is het antwoord “Anders”, vraag dan naar een toelichting en noteer dit (bij Anders, nl. …). 
 Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk; dit staat dan achter de vraag. 
 Sommige vragen zijn niet van toepassing: noteer dan het antwoord “Niet van 

toepassing”. 
 Als je echt geen antwoord krijgt, noteer dan als antwoord “weet niet/geen 

antwoord”. 
 Sla nooit een vraag over omdat je het antwoord al zogenaamd “weet” (ook al heb je 

een sterk vermoeden van wat het antwoord zal zijn op basis van eerdere 
antwoorden/opmerkingen). 

 Voorkom suggestie/beïnvloeding: vermijd referenties naar eerdere 
antwoorden/opmerkingen. 

 Gebruik als nodig neutrale aanmoedigingen zoals “ja”, “dat begrijp ik”, of “zeker”. 
 Neutrale wijzen van doorvragen zijn: “Wat bedoelt u daarmee?”, “Hoe bedoelt u?”. 
 Komt iemand niet op een bepaald woord? Probeer het antwoord dan te duiden, schrijf 

het woord op – om aan te geven dat je het begrijpt - en ga door met de vragenlijst.  
 Ga niet in op herhaalde uitingen van de geïnterviewde die het gevolg kunnen zijn van 

afasie; houd de aandacht bij de vragenlijst. 
 Als iemand het nut van achtergrondvragen (“Over uzelf”, gezondheid of Tokentest) 

niet inziet (“waarom willen jullie dat weten?”), antwoord dan standaard: “dat is belangrijk voor 
het onderzoek, anders telt dit interview niet mee (in de vergelijking tussen instellingen/praktijken)”. 

 Signaleer ongemakken en stel een korte pauze (ca. 5 min.) voor als er tekenen zijn 
van vermoeidheid of concentratieverlies. 

 
Afronden: 
 Als het antwoord op 5 opeenvolgende vragen uitblijft, mag het interview 

voortijdig worden afgebroken. Geef aan dat de rest van de vragen mag worden 
overgeslagen.  

 Bedank de persoon hartelijk voor de medewerking en tijd, en overhandig incentive. 
 Geef info over vervolg (onderzoek loopt tot medio 2014; resultaten worden bekend 

gemaakt via Praatkrant, Afasienet en NIVEL-eindrapport op www.nivel.nl), en wijs op 
contactinfo voor vragen achteraf (laat evt. visitekaartje achter). 

 Noteer direct na het interview de tijdsduur van het interview (excl. pauzes) en eventuele 
bijzonderheden of problemen die je tegenkwam, bijvoorbeeld: onduidelijke vragen of 
plaatjes, aanwezigheid en rol van partner/naaste, verbaal en non-verbaal gedrag van de 
geïnterviewde (opmerkingen, gebaren, veranderingen in houding etc.) en interviewsetting. 

 Vraagt iemand om hulp of advies m.b.t. afasie? Maak dan duidelijk dat jij daarvoor niet de 
aangewezen persoon bent (maar dat jij er als interviewer voor een wetenschappelijk 
onderzoek bent, en niet als hulpverlener of deskundige op het terrein van afasie). 
Antwoord standaard: “neem contact op met uw logopedist of een andere zorgverlener, of met 
de Afasievereniging”.  

 Afasie Vereniging Nederland: Den Heuvel 62, 6881 VE VELP 
Tel.: 026-3512512, Fax: 026-3513613, E-mail: avn@afasie.nl, Website: www.afasie.nl 
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BIJLAGE 6  BELANGSCORES  
 (N=146) 
 

 
nr.  Hoe belangrijk vindt u het dat… belang- 

score 
std.- 

deviatie 
N 

8 ze aandachtig naar u luisteren?  3,46 0,57 145 
9 ze genoeg tijd voor u nemen? 3,32 0,54 146 
10 ze u serieus nemen? 3,40 0,53 146 
11 ze u aankijken tijdens een gesprek?  3,29 0,55 146 
12 ze u begrijpen? 3,42 0,54 145 
13 ze op een begrijpelijke manier uitleggen? 3,35 0,51 145 
14 ze deskundig zijn op het gebied van afasie? 3,37 0,51 143 
15 ze hulpmiddelen gebruiken om u te communiceren? 2,62 1,11 133 
16 ze informatie geven over afasie? 3,17 0,74 138 
17 ze informatie geven over hulpmiddelen voor communicatie? 2,88 0,96 133 
18 ze informatie geven over mogelijkheden voor verdere hulp en begeleiding? 2,66 1,01 134 
19 ze doelen van de behandeling met u afspreken? 3,27 0,61 142 
20 de behandeling zich richt op dingen die u belangrijk vindt? 3,43 0,56 143 
21 ze mogelijkheden voor herstel met u bespreken? 3,01 0,85 134 
22 de behandeling zich richt op het oppakken van uw leven? 3,28 0,67 142 
23 de logopedist zich voor 100% inzet om u te helpen? 3,28 0,80 121 
24 de voortgang van de behandeling met u wordt besproken? 3,18 0,66 125 
25 de logopedist de gevolgen voor uw dagelijks leven bespreekt? 2,92 0,80 107 
26 de logopedist aandacht heeft voor uw emoties? 3,00 0,77 112 
27 u voldoende uren per week behandeling of begeleiding krijgt? 3,24 0,51 135 
28 u voldoende maanden behandeling of begeleiding krijgt? 3,21 0,41 128 
29a het beter gaat met uw afasie door de zorg die u krijgt? 3,48 0,53 141 
29b u beter kunt communiceren? 3,48 0,53 143 
29c u beter kunt praten? 3,57 0,54 140 
29d u beter woorden kunt vinden? 3,42 0,57 137 
29e u beter begrijpt wat iemand zegt? 3,41 0,52 132 
29f u beter kunt lezen? 3,37 0,58 134 
29g u beter kunt schrijven? 3,24 0,61 128 
29h dat u beter kunt e-mailen? 3,17 0,81 95 
29i dat u beter kunt telefoneren? 3,15 0,67 136 
29j dat het beter gaat met uw dagelijkse werkzaamheden? 3,24 0,66 135 
29k u beter boodschappen kunt doen? 3,04 0,82 110 
29l het beter gaat met de activiteiten en hobby’s? 3,25 0,67 135 
29m het beter gaat met uitgaan? 3,11 0,76 121 
29n het beter gaat met uw relaties met deze naasten? 3,56 0,53 124 
29o het beter gaat met uw contacten met vrienden? 3,18 0,78 130 
29p u beter kunt deelnemen aan een gesprek in een groep? 3,02 0,68 129 
29q u meer zelfvertrouwen krijgt? 3,39 0,56 132 
29r het beter gaat met uw emoties? 3,28 0,58 125 
30 ze goed samenwerken? 3,31 0,53 121 
31 ze goed samenwerken met andere instellingen/praktijken? 2,97 0,80 95 
32 hun informatie op elkaar aansluit? 3,25 0,54 118 
33 u weet met wie u contact kunt opnemen bij vragen over uw afasie? 3,18 0,60 142 
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Dit interview 

 

Dit interview gaat over  

de zorg voor uw afasie  

in de afgelopen 12 maanden. 

 

 

Zorg 

 

 

 

 

 

 

 

Afasie 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen 12 maanden 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over uzelf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Wat is uw leeftijd? 

  

  18 t/m 24 jaar 

 

  25 t/m 34 jaar 

 

  35 t/m 44 jaar 

 

  45 t/m 54 jaar 

 

  55 t/m 64 jaar 

 

  65 t/m 74 jaar 

 

  75 t/m 84 jaar 

 

  85 jaar of ouder 

 

 

 

2. Bent u een man of een vrouw?  

 

  Man 

 

  Vrouw 

 



 

 

3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?  

 

   Geen opleiding  

  (lager onderwijs: niet afgemaakt) 

 

  Lager onderwijs  

  (basisschool, speciaal basisonderwijs) 

 

  Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 

   (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

 

  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs  

  (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

 

  Middelbaar beroepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend onderwijs  

  (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

 

  Hoger algemeen en voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs  

  (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, 

MMS) 

 

  Hoger beroepsonderwijs  

  (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats 

wetenschappelijk onderwijs) 

 

  Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

 

  Anders 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over uw afasie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Hoe lang geleden kreeg u afasie? 

 

  Korter dan een jaar geleden 

 

  1 tot 2 jaar geleden 

 

  2 tot 5 jaar geleden 

 

  Meer dan 5 jaar geleden, namelijk ___ jaar geleden 

 

 

 

5. Wat is de oorzaak van uw afasie?  

 

  CVA of beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) 

 

  Ongeluk met hersenletsel 

 

  Hersentumor 

 

  Anders, namelijk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afasiezorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Met welke instelling of praktijk had u contact in de 

afgelopen 12 maanden? 

 

  Ziekenhuis  

 

 

 

 

  Revalidatiecentrum  

 

 

 

 

  Logopediepraktijk  

 

 

 

 

  Afasiecentrum 

 

 

 

  

  Woonzorgcentrum  

  (verpleeghuis/ 

  verzorgingshuis) 

 

 

  Andere instelling/praktijk 

 



 

 

7. Met welke zorgverleners had u contact in 

de afgelopen 12 maanden?  

 

 

 

 Logopedist/  

 afasietherapeut  

 

 

 

 Arts  

 

 

 

 

 Verpleegkundigen/ 

 verzorgenden 

 

 

 

 Fysiotherapeut 

 

 

 

 

  Ergotherapeut 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Arbeidstherapeut 

 

 

 

 

 Maatschappelijk werker 

 

 

 

 

 Psycholoog 

 

 

 

 

 Geestelijk verzorger 

 

 

 

  

 Andere zorgverleners  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejegening en communicatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Luisteren de zorgverleners   

 aandachtig naar u?   

 

 

 

 

 

   Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 



 

 

9. Nemen de zorgverleners  

 genoeg tijd voor u?  

 

 

 

 

 

   Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 



 

 

10. Nemen de zorgverleners u 

serieus?  

 

 

 

 

  

   Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 



 

 

11. Kijken de zorgverleners u aan  

 tijdens een gesprek?  

 

 

 

 

 

   Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 



 

 

12. Begrijpen de zorgverleners u?  

 

 

 

 

 

 

   Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 



 

 

13. Leggen de zorgverleners dingen 

op een begrijpelijke manier 

uit? 

 

 

 

 

   Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

 



 

 

14. Zijn de zorgverleners 

deskundig op het 

 gebied van afasie?  

 

 

 

 

   Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 



 

 

15. Gebruiken zorgverleners 

hulpmiddelen om met u te 

communiceren? 

 

 

 

 

   Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing: 

geen hulpmiddelen 

nodig 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Kreeg u informatie over afasie?  

 

 

 

 

 

 

      Nee, helemaal niet  

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing:  

had deze informatie al 

 



 

 

17. Kreeg u informatie over 

hulpmiddelen voor 

communicatie?  

 

 

 

 

  Nee, helemaal niet 

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

  

  Niet van toepassing: 

  geen hulpmiddelen  

  nodig 



 

 

18. Kreeg u informatie over de 

mogelijkheden voor verdere 

hulp en begeleiding?  

 

 

 

 

   Nee, helemaal niet 

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

  

 

   Niet van toepassing:  

   geen andere hulp nodig 

            

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. Zijn de doelen van de 

behandeling met u 

afgesproken? 

 

 

 

 

   Nee, helemaal niet  

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing:  

geen behandeling 

 



 

 

20. Richt de behandeling zich op 

dingen die u belangrijk vindt?  

 

 

 

 

 

   Nee, helemaal niet  

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing:  

   geen behandeling 

 



 

 

21. Zijn mogelijkheden voor 

herstel van de afasie met u 

besproken?  

 

 

 

 

   Nee, helemaal niet  

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing:  

   geen behandeling 

 



 

 

22. Richt de behandeling zich op 

het oppakken van uw leven?  

 

 

 

 

 

   Nee, helemaal niet 

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing:  

geen behandeling 

 



 

 

23. Zet de logopedist zich voor  

 100% in om u met uw afasie  

 te helpen?  

 

 

 

 

      Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

  Niet van toepassing:  

geen behandeling  



 

 

24. Bespreekt de logopedist de 

voortgang van de behandeling 

met u?  

 

 

 

 

 

      Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

  Niet van toepassing:  

geen behandeling  



 

 

25. Spreekt de logopedist met u 

over de gevolgen van afasie 

voor uw dagelijks leven?  

  

 

 

 

   Nee, helemaal niet  

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing:  

geen behandeling 



 

 

26. Heeft de logopedist aandacht 

voor uw emoties?   

 

 

 

 

  

   Nooit  

 

 

 

 

   Soms 

 

 

 

 

   Meestal 

 

 

 

 

   Altijd 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing:  

geen behandeling 



 

  

27. Wat vindt u van het aantal uren 

behandeling per week?  

 

 

 

 

  Niet goed 

 

 

 

 

  Goed 

 

 

 

 

  Niet van toepassing:  

  geen behandeling 

 

 

 

Namelijk:  

 

  Veel te weinig 

 

  Te weinig 

 

  Precies goed 

 

  Te veel 

 

 Veel te veel 



 

 

28. Wat vindt u van het aantal 

maanden dat u de behandeling 

kreeg? 

 

 

 

 

  Niet goed 

 

 

 

 

  Goed 

 

 

 

 

  Niet van toepassing:  

  nog in behandeling /  

  geen behandeling 

 

 

 

Namelijk:  

 

  Veel te weinig 

 

  Te weinig 

 

  Precies goed 

 

  Te veel 

 

 Veel te veel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultaat van de zorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29. a. Hoe gaat het nu met uw  

 afasie?   

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 



 

 

 b. Hoe gaat het nu met  

 communiceren?  

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter   

 

 

 

 

  Niet van toepassing



 

 

 c.  Hoe gaat het nu met praten?    

 

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 



 

 

 d.  Hoe gaat het nu met  

 het vinden van woorden?   

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 



 

 

 e.  Hoe gaat het nu met het  

 begrijpen wat iemand zegt?    

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 



 

 

 f.  Hoe gaat het nu met 

 lezen?   

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 



 

 

 g. Hoe gaat het nu met 

   schrijven?   

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 

 



 

 

 h.  Hoe gaat het nu met   

  telefoneren?    

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 

 



 

 

 i.  Hoe gaat het nu met uw   

  dagelijkse    

  werkzaamheden? 

  

 

 

 

 Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 



 

 

j.  Hoe gaat het nu met   

 activiteiten en hobby’s? 

  

 

 

 

 

 Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 



 

 

 

k. Hoe gaat het nu met uw 

 relaties met partner,  

 gezin of familie? 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 

 



 

 

 l. Hoe gaat het nu met uw 

     contacten met vrienden?  

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 



 

 

 m.  Hoe gaat het nu met een  

  gesprek in een groep?  

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 

 

 



 

 

 n.  Hoe gaat het nu met  

   uw zelfvertrouwen?  

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 



 

 

o.  Hoe gaat het nu met uw  

 emoties?  

 

 

 

 

 

  Veel slechter 

 

 

 

 

  Slechter 

 

 

 

 

  Hetzelfde 

 

 

 

 

  Beter 

 

 

 

 

  Veel beter 

 

 

 

 

   Niet van toepassing 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30. Werken uw zorgverleners  

 goed met elkaar samen?  

 

 

 

 

 

   Nee, helemaal niet  

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing: 

maar 1 zorgverlener 



 

 

31. Werken uw zorgverleners goed 

samen met andere instellingen/ 

praktijken?  

 

 

 

 

   Nee, helemaal niet  

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing:  

geen andere  

zorgverleners 

 



 

 

32. Sluit de informatie van uw 

zorgverleners op elkaar aan?  

 

 

 

 

 

   Nee, helemaal niet  

 

 

 

 

   Een beetje 

 

 

 

 

   Grotendeels 

 

 

 

 

   Ja, helemaal 

 

 

 

 

  Weet ik niet  

 

 

 

 

   Niet van toepassing:  

   geen informatie van  

meerdere zorgverleners  

gekregen 



 

 

33. Weet u met wie u contact kunt 

opnemen bij vragen over uw 

afasie?  

 

 

 

 

   Nee, helemaal niet 

 

   Nee, maar partner / naaste wel 

 

   Ja, namelijk:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beoordeling van de zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34. Welk cijfer geeft u de 

zorgverlener(s)?  

 

    

 

 

 

  0  Heel erg slechte zorgverlener(s)  

 

  

  1        

   

    

  2         

   

    

  3        

   

    

  4         

 

 

  5          

 

      

  6          

 

      

  7         

 

      

  8          

 

      

  9          

 

      

  10  Uitstekende zorgverlener(s)  



 

 

35. Welk cijfer geeft u deze 

zorgaanbieder voor de 

afasiezorg? 

 

 

   

 

  0  Heel erg slechte zorgaanbieder  

 

  

  1        

   

    

  2         

   

    

  3        

   

    

  4         

 

 

  5          

 

      

  6          

 

      

  7         

 

      

  8          

 

      

  9          

 

      

  10  Uitstekende zorgaanbieder  



 

 

36. Zou u deze zorgaanbieder 

aanbevelen bij andere mensen 

met afasie? 

 

 

 

 

  Beslist niet 

 

 

 

 

  Waarschijnlijk niet  

 

 

 

 

  Waarschijnlijk wel 

 

 

 

 

  Beslist wel 

 

 



 

 

37. Als u één ding mag  

 veranderen aan de zorg voor  

 uw afasie, wat is dat dan? 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tot slot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38. Hoe zou u over het algemeen 

uw gezondheid noemen?  

 

 

 

 

 

  Slecht 

 

 

 

 

  Matig 

 

 

 

 

  Goed 

 

 

 

 

  Zeer goed 

 

 

 

 

   Uitstekend



 

 

39. Hoe zou u over het algemeen 

uw psychische of geestelijke 

gezondheid noemen?  

 

 

 

 

  Slecht 

 

 

 

 

  Matig 

 

 

 

 

  Goed 

 

 

 

 

  Zeer goed 

 

 

 

 

   Uitstekend 
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