
 

 

Association Internationale Aphasie (AIA) 

 

Afasie is een taalstoornis.  

Mensen met afasie kunnen problemen hebben met spreken, 

begrijpen, lezen, schrijven en rekenen.  

De oorzaak van afasie is altijd een hersenletsel. In de meeste 

gevallen is dat een beroerte, maar ook een ongeluk of een 

tumor kan afasie veroorzaken.  

Iemand krijgt een beroerte wanneer de bloedvoorziening in de 

hersenen plotseling wordt verstoord. Dat kan op twee manieren: een bloedvat kan 

verstopt raken of een bloedvat kan gaan lekken.  

Verstoppingen: Door een verdikking van de vaatwand (trombose) of door een 

bloedpropje (embolie) kan een bloedvat verstopt raken. We spreken dan van een 

herseninfarct.  

 

Lekken: In een bloedvat kan een zwakke plek ontstaan (aneurysma); die zwakke 

plek kan poreus worden en gaan lekken of openbarsten. We spreken dan van een 

hersenbloeding.  

 

Artsen noemen een beroerte meestal een CVA: een Cerebro Vasculair 

Accident.  



Taal neemt een belangrijke plaats in in ons dagelijks leven. We praten met andere 

mensen, we lezen de krant, we werken en leren. We gebruiken ook taal om onze 

gedachten op een rij te zetten en toekomstplannen te maken.  

Mensen met afasie kunnen problemen hebben met veel dingen, die vroeger, vóór 

de afasie, heel gewoon waren:  

 Het voeren van een gesprek  

 Praten in gezelschap of in een rumoerige omgeving  

 Het lezen van een boek, de krant of een tijdschrift of 
de borden langs de weg  

 Het begrijpen of vertellen van moppen  

 Televisie - of radioprogramma’s volgen  

 Het schrijven van een brief of het invullen van een formulier  

 Telefoneren  

 Rekenen, het onthouden van getallen of omgaan met geld  

 Het noemen van hun eigen naam of de namen van hun familieleden  
 

Mensen met afasie hebben moeite met taal, maar zij zijn niet gek!  

De meeste mensen met afasie vinden dat hun leven heel erg veranderd is. Dingen 

die vroeger gemakkelijk waren, kosten nu veel meer tijd en moeite. Veel mensen 

met afasie voelen zich onzeker en maken zich zorgen over hoe het verder moet. 

Hulp en steun van de omgeving is daarom erg belangrijk. Het ontmoeten van 

andere mensen met afasie helpt ook. Mensen met afasie begrijpen elkaar ook 

zonder woorden.  

Wat kunt u zelf doen?  

 Vertel mensen dat u afasie hebt  

 Draag een kaartje bij u, waarop staat wat afasie is  

 Probeer door gebaren, tekenen, schrijven of aanwijzen duidelijk te maken 
wat u bedoelt als praten niet lukt  

 Vraag familie of vrienden om hulp  

 Plan vooruit, bereid in gedachten of op papier een gesprek vast voor  

 Deel uw zorgen met anderen, blijf niet in uw eentje piekeren  

 
 gebaren  tekenen  schrijven  aanwijzen  


