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PPA & Spontane-taalanalyse
Onderzoek van resultaten op specifieke linguïstische maten
van de spontane taal bij patiënten met PPA in een longitudinale
onderzoeksopzet.
•

Spontane taalanalyses van patiënten met vloeiende en niet-vloeiende PPA

•

Vergelijking resultaten spontane-taalanalyses van vloeiende PPA met die
van patiënten met vloeiende (vasculaire) afasie

•

Vergelijking resultaten spontane-taalanalyses van niet-vloeiende PPA met
die van patiënten met niet-vloeiende (vasculaire) afasie

PPA & Spontane-taalanalyse
Onderzoeksvragen:
1.

Op welke punten wijkt de spontane taal van patiënten met primaire
progressieve afasie af van de spontane taal van proefpersonen zonder
taalproblemen?

2.

Op welke punten wijkt de spontane taal van patiënten met primaire
progressieve afasie af van de spontane taal van patiënten met afasie?

3.

Welk beeld geven de spontane-taalanalyses van de patiënten met
primaire progressieve afasie van het beloop van hun taalproblemen?

PPA & Spontane-taalanalyse
Methode
Onderzoeksgroep
• 2 nvPPA; gem. leeftijd 65;6 jaar
• 6 vPPA; gem. leeftijd 62;6 jaar
• duur gemiddelde klachten: 2-6 jaar
Data samenwerkingsproject Erasmus Universiteit Rotterdam en RuG.

Controlegroep
• 10 gezonde proefpersonen; gem. leeftijd 47;6 jaar
Data afkomstig uit I. de Vries; MA-scriptie De relatie tussen NL en Friese spontane taal bij Friestalige afasiepatiënten.
RuG, 2006.

PPA & Spontane-taalanalyse
Methode
Patiënten met afasie
• 10 patiënten met niet-vloeiende afasie; gem. leeftijd 53;9 jaar
• gem. duur afasieklachten 55 maanden (MPO)
•
•

10 patiënten met vloeiende afasie; gem. leeftijd 60;3 jaar
gem. duur afasieklachten 12 maanden

Data afkomstig uit D. Berghuis; BA-scriptie Analyse van spontane taal volgens de VKL-SAST. RuG, 2004.
Transcripten zijn afkomstig uit onderzoek van Jonkers (1998).

PPA & Spontane-taalanalyse
Procedure spontane-taalanalyse
-

van patiënten met PPA twee of meer spontane-taalanalyses

-

interval opnamen afzonderlijke patiënten varieert van 5- 23 maanden

-

spontane taal verkregen met richtlijnen ST van AAT (Graetz, e.a. 1992)

-

analyses van patiënten met PPA bevatten minstens 2 van 4 gerichte vragen

-

opnamen getranscribeerd en vervolgens zijn 300 woordengeselecteerd

-

voor analyse is ASTA (Wijckmans en Zwaga, 2005) gebruikt

Patiënt:

PPA & Spontane-taalanalyse

Sample:

Datum opname:

Niet-vloeiende primaire progressieve afasie:
A

1

13-05-1996

A

2

10-03-1997

B

1

21-11-2006

B

2

10-04-2007

Vloeiende primaire progressieve afasie:
C

1

01-02-1993

C

2

00-11-1994

C

3

09-02-1996

D

1

12-02-1993

D

2

12-06-1994

D

3

07-09-1995

D

4

10-04-1996

E

1

14-10-1996

E

2

30-10-1997

E

3

09-09-1999

F

1

01-07-1993

F

2

20-12-1994

G

1

07-06-1987

G

2

18-05-1988

H

1

08-06-1989

H

2

12-03-1990

H

3

17-05-1991

PPA & Spontane-taalanalyse
Resultaten
•

ASTA bruikbaar voor analyse spontane taal van patiënten met PPA

•

vanwege heterogeniteit patiënten geen duidelijke groepspatronen

•

patiënten met vPPA scoren significant lager op aantal zelfstandige nw./ div.
aantal lexicale ww./ finietheidsindex persoonsvorm dan controlegroep

•

patiënten met vPPA scoren significant hoger op aantal lexicale ww. dan de
controlegroep

•

patiënten met vPPA scoren op aantal lexicale ww. en finietheidsindex
persoonsvorm significant lager dan patiënten met vloeiende vasculaire
afasie

PPA & Spontane-taalanalyse
Resultaten
•

resultaten individuele patiënten verschillen onderling

•

resultaten verloop taalproblemen tonen bij patiënten met nvPPA op
finietheidsindex persoonsvorm een score van meer dan 2 SD onder
gemiddelde controlegroep

•

resultaten verloop taalproblemen geven bij patiënten met vPPA op aantal
zelfstandige nw./ aantal lexicale werkwoorden en finietheidsindex
persoonsvorm een duidelijke verslechtering weer

Casus PPA

Casus PPA
•
•

Dhr. C.
74 jaar

Gespreks- en observatiegegevens:
Dhr. spreekt in grammaticaal correcte, maar inhoudsloze zinnen. Door de
productie van omschrijvingen/ kenmerken/ eigenschappen kun je er
achterkomen wat dhr. wil zeggen. Dhr. komt over als een vriendelijke man die
graag van een praatje houd.
Het lijkt er op dat dhr. niet altijd zelf door heeft dat hij niet op de juiste woorden
kan komen.
Relevante medische voorgeschiedenis:
2002: angineuze klachten, die berusten op een subtotale vernauwing van de
rechter coronair arterie (RCA). Dementie.

Casus PPA
Probleem/ vraagstelling:
Afasie? Communicatieproblemen als gevolg van dementiëel beeld?
Hulpvraag logopedie?
Is er sprake van afasie? Zo ja, zijn er nog behandelmogelijkheden?
Geluidsopname:

Casus PPA
Neurologisch onderzoeksverslag:
Vraagstelling:
Er bestaat onduidelijkheid omtrent de diagnose dementie. De taalproblematiek
lijkt op de voorgrond te staan in vergelijking met overige cognitieve problemen.
Gaarne onderzoek ter herbeoordeling van de cognitieve functies en diagnose.
Heteroanamnese:
• sinds ongeveer 16 jaar verandering in gedrag
• dhr. werd rigide en inflexibel, m.n. op werk
• moeite met veranderingen en kon buitensporig boos worden
• dhr. was 58 jaar; gestopt met werken
• sindsdien zat dhr. thuis en keek voornamelijk TV
• dhr. veel al verbaal agressief of grof in de mond
• veranderingen zijn laatste 5 jaar verergerd
• cognitieve of talige problemen heeft mw. niet opgemerkt
• problemen met taal zijn sinds ZH opname 2008

Casus PPA
Indruk en onderzoek:
• spreekdrang
• tijdens spreken moeite met op woorden komen; m.n. zelfst.nw.
• gebruikt veel ‘lege’ taal (dinges, je weet wel)
• gebruikt standaarduitingen
• kern van boodschap wordt niet duidelijk
• persevereert bij geven antwoorden op vragen
• niet te bepalen of cognitieve of taalproblemen op voorgrond staan
MMSE (13/30) behorend bij forse cognitieve achteruitgang. Dhr. scoort slecht
op oriëntatievragen, de geheugen- en werkgeheugenvragen. Op planningstaak
veel fouten. Twijfels over taalbegrip en de ernstige woordvindproblemen.

Casus PPA
Logopedisch onderzoeksverslag:
• op TT van AAT ernst ‘licht’
• op overige subtests AAT ernst ‘gemiddeld’
Vergeleken met vasculaire afasie:
• op NA ‘licht’
• op TB ‘zwaar’
• overige ‘gemiddeld’
Spontane-taalanalyse:
• produceert minimum aantal zelfst.nw.
• produceert groot aantal lexicale ww.

