
dysfasie



Het is lastig om  een
taalstoornis te
hebben, maar het is nog
lastiger dat niemand 
weet wat het is.



Wat is dysfasie ?

Een taalstoornis (kan niet meer helemaal weg 
geraken, blijft mijn hele leven) met de volgende 
moeilijkheden :  

1) woorden  begrijpen

2) horen en luisteren 

3) woorden vinden

4) zinnen maken

5) volgorde van een verhaal

6) spreken op bevel



1) woorden begrijpen is moeilijk

Onze hersenen zijn als landkaart : snelwegen en omwegen



snelwegen : sneller begrijpen en denken

Omwegen : trager begrijpen en denken



ik : vaak onbewust omwegen

FOTO



 grapjes

 figuurlijke taal, 

bv. Spreekwoorden

moeilijk voor mij

 dialect

 vreemde talen



Hulpmiddelen voor beter begrijpen 

 Graag traag praten tegen mij

snel praten = Chinees

 Extra uitleg mogen vragen

 Foto’s + pictogrammen helpen mij



2) Horen en luisteren 

 Ik hoor goed maar kan het moeilijk verwerken

 Alleen maar luisteren    veel lastiger om te 
verwerken 

bv. luisterteksten !

Hulpmiddelen

 Geschreven woorden of afbeeldingen

 Tekst laten zien of tekst meerdere keren beluisteren



3) Woorden vinden

Veel woorden kennen   MAAR   niet goed oproepen

Wat doe ik dan ?

 Wachten

 Ander woord zeggen dan het bedoelde woord :

 ongeveer dezelfde betekenis : bv.”glas” in plaats 
van “fles”

 met gelijkaardige klanken : bv.”mango” in plaats 
van “flamingo”

 Omschrijving geven  

 Uitleggen met gebaren

 opgeven



4) Zinnen maken

 Woorden op verkeerde plaats : bv. Ik ben geweest in de 

vakantie naar Knokke-Heist.

 Woorden weglaten in de zin : bv. Ik ben in vakantie naar 

Knokke-Heist.



5) Volgorde van een verhaal

 Verhaal vertellen – moeilijk

 Moeite verschil tussen hoofdzaken – details

vertel veel details

belangrijke dingen vergeten

 Volgorde niet juist



6) Spreken op bevel

 Spontaan vertellen beter

 Op bevel,als mij plots iets gevraagd wordt,moeilijk :

 Onverwachte spreekoefening

 Plots antwoorden op vragen

 Telefoongesprek met vreemden

Voorbereiden helpt

Geef mij tijd



Gevolgen  van mijn dysfasie

 Veel logopedie volgen : vroeger en nu

 Veel begeleiding nodig voor taal

 Veel tijd nodig

 Vraagt veel concentratie ; dus snel moe

Maar POSITIEF is :

 Gewoon om veel te werken

 Leren doorzetten



Bedankt voor de aandacht en het begrip 

voor mijn probleem !


