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Workshops

1. Nicole, Marloes en ik

– Focus op naasten uit werkpakket 1

2. Lianne en Puck 

– Focus op zorgprofessional uit werkpakket 2

Jullie 
ervaringen 

met naasten? 
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(A-FROM: Kagan et al., 2008)



Interviews van PMA en naasten 

• Data-analyse

– Fase 1: Haalbaarheid van interventie

• thematische analyse a.d.h.v. Braun & Clarke (2006) met 
member check

– Fase 2: Effectiviteit van interventie

• causale analyse



Interviews van PMA en naasten 
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“Als naaste moet je veel zelf 
uitzoeken over beroerte, over 
afasie, over de gevolgen en de 

toekomstverwachtingen. “

“Als partner was ik spreekbuis van 
patiënt naar anderen (familie, 

vrienden, ZP) toe. We ontwikkelden 
onderling een eigen taaltje. “

“Als partner ervaarde ik een 
constante bezorgdheid over mijn 

vrouw met afasie. Ik voelde me sterk 
verantwoordelijk en volgde haar 

behandeling nauw op.”

“ZP in de 
revalidatiesetting zijn 

erg meelevend.”

Betrekken jullie 
naasten? 



Resultaten thematische analyse

• Naasten

– Communicatie loopt

– Juiste, snelle en herhaaldelijke info is zinvol

– Ondersteuning en actieve betrokkenheid is 

zinvol



Resultaten thematische analyse

• Naasten

– Missen van aanspreekpunt

• Wel voor informatie, minder voor ondersteunen

• Wel voor huidige situatie, minder voor toekomst 

(thuis)

• Wel voor functioneren PMA, minder voor eigen 

communicatietechnieken 



Resultaten thematische analyse

• Naasten

– Omgaan met veranderingen

• Vanuit naaste: soms teveel druk (meeloopdag)

• Vanuit ZP: geen vaste methode om welzijn naaste 

te monitoren



Hoe gaan we hier concreet mee 
aan de slag?

• Suggesties?

– Praatcafé met lotgenoten

– Informatie: mondeling, online, schriftelijk, 
getuigenis, film, …

“Je bent in het begin zo in shock dat je niet 
goed weet wat er allemaal gebeurt. Een ZP, 
maakt niet uit wie, moet zich zetten en jou 
op maat uitleggen wat er gebeurt, hoe je 

ermee omgaat. Folders zijn te 
overweldigend.“



Interventie voor naasten

• E-learning voor naasten gratis beschikbaar:

https://www.afasienet.com/info/story_html5.html

https://www.afasienet.com/info/story_html5.html


Interventie voor naasten

• Doel: actief informeren naar ≠ rollen 

– als mantelzorger

– als naaste

– als mens

Hulpvraag 

duidelijk uitvragen 



Interventie voor naasten

• Naaste verdient eigen revalidatietraject

– kracht logopedist in monitoren naaste

– inzet op interprofessioneel werk

• rouwverwerking

• probleem ervaren vooraleer gedrag veranderen



Informeren en ondersteunen 

op maat

begrip + spreektijd + controle

persoon + afasie



Informeren en ondersteunen
op maat
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verbeteren verbreekt ‘gespreksflow’
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voor jullie aandacht


