
COM-PROM - Communicatief participeren met afasie: de ontwikkeling 
van een meetinstrument 
 

Informatiebrief logopedisten 

 
Achtergrond 
Door problemen in de spraak, taal, stem en/of gehoor wordt communiceren lastig. Het gevolg hiervan 
op deelname aan de samenleving kan groot zijn. Het is daarom van groot belang om de communicatie 
in sociale situaties te onderzoeken en te behandelen. Communicatie in sociale situaties wordt 
communicatieve participatie genoemd, gedefinieerd als “deelname aan levenssituaties waarin kennis, 
informatie, ideeën of gevoelens worden uitgewisseld” (Eadie et al., 2006).  

Er zijn in Nederland geen bruikbare instrumenten om communicatieve participatie in kaart te brengen. 
Samen met mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorproblemen, logopedisten én onderzoekers is 
een conceptvragenlijst ontwikkeld dat communicatieve participatie beoogt te meten. Er moet nu 
worden onderzocht of de vragenlijst volledig is voor mensen met spraak-/taal-/stem/ 
gehoorproblemen en of de vragen goed te begrijpen zijn.  
 
Dit onderzoek is deel van een groot promotieonderzoek naar de ontwikkeling van een 
afasievriendelijke vragenlijst gericht op het meten van communicatieve participatie.  
 
Doel 
Het doel van de huidige studie is het beoordelen van de begrijpelijkheid en volledigheid van de 
conceptvragenlijst gericht op communicatieve participatie.  
 
Welke personen zijn geschikt voor inclusie? 

- De participant heeft spraakproblemen (dysartrie, verbale apraxie of stotteren), 
stemproblemen, gehoorproblemen en/of taalproblemen (afasie of cognitieve 
communicatieproblemen). 

- De participant is een volwassene (>18 jaar)  
- De participant woont thuis 

  
Welke personen zijn niet geschikt voor inclusie? 

- De participant is niet in staat informed consent te tekenen (of er is niet iemand die voor de 
participant kan tekenen, zoals een naaste). 

- De participant lijdt aan ernstige of terminale comorbiditeit 
- De participant heeft een primaire progressieve afasie  
- De participant lijdt aan een ernstige depressie  
- De participant premorbide slechte beheersing had van de Nederlandse taal 

 
Methode 
Na het geven van toestemming, wordt de participant uitgenodigd voor een interview. Hierin worden  
een aantal vragen gesteld over hoe goed de participant de vragen in de conceptvragenlijst begrijpt en 
of er naar zijn/haar mening nog vragen missen. De verwachting is dat het interview 1-2 uur duurt. De 
interviews zullen worden opgenomen met een audioapparaat. 

Sociodemografische en klinische variabelen worden verzameld volgens de richtlijnen van Roberts et 
al. (2003), te weten: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie, diagnose communicatie 



probleem en andere beperkingen. De persoon kan er altijd voor kiezen bepaalde informatie niet te 
delen. 

Wat wordt van u verwacht? 
Van u wordt verwacht dat u een informatiebrief en een informed consent formulier aan uw cliënt 
geeft. Indien de cliënt mee wil werken aan het onderzoek, geeft u dit door aan de hoofdonderzoeker 
(Nicole ter Wal). U wordt gevraagd de ernst van het communicatieprobleem van de participant te 
bepalen aan de hand van een 5-puntsschaal. Deze score geeft u aan de onderzoeker door. De 
onderzoeker zal de informatiebrief en het informed consent nog eens met uw client doorlopen en de 
client het formulier laten ondertekenen. Zij zal vervolgens een afspraak met de persoon inplannen 
voor afname van het interview. Indien gewenst kan de afspraak via u worden ingepland.  
 
Wat gebeurt er met de data? 
Voor dit onderzoek is het nodig dat persoonsgegevens en de antwoorden op de vragen uit het 
interview worden verzameld en gebruikt. Alle gegevens blijven vertrouwelijk en worden voorzien van 
een code, er worden geen namen gebruikt. Alleen de onderzoekers weten welke code bij welke naam 
hoort. De sleutel voor de code blijft ook bij hen. In rapporten over het onderzoek wordt alleen die code 
gebruikt.  
 
De gegevens worden 15 jaar afgeschermd bewaard. Mogelijk kunnen we deze gegevens in de toekomst 
gebruiken voor vervolgonderzoek naar communicatieve participatie bij mensen met afasie, of voor een 
opzet van nieuw onderzoek. 
 
 
Vragen?  
Indien er vragen zijn, ben ik altijd op het volgende e-mailadres te bereiken:  
nicole.terwal@hu.nl 
 
Ook kunt u telefonisch contact opnemen of een voicemail bericht inspreken via 06-14215582. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nicole ter Wal 
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