Rechterhemisfeer
communicatiestoornissen

Wat zijn rechterhemisfeer communicatiestoornissen?
Rechterhemisfeer communicatiestoornissen worden veroorzaakt
door letsel in de rechterhersenhelft. Iemand met dergelijke
stoornissen lijkt ogenschijnlijk niet taalgestoord. Toch blijken er
‘verborgen’ communicatieproblemen aanwezig te zijn, zowel bij
het begrijpen van taal als bij het spreken.

Wat zijn de oorzaken?
Rechterhemisfeer communicatiestoornissen kunnen ontstaan bij
hersenbeschadigingen als een beroerte (CVA) of een hersentumor.

Kenmerken rechterhemisfeer communicatiestoornissen
Rechterhemisfeer communicatiestoornissen worden vaak
onderschat. Ze kunnen tot uiting komen bij het begrijpen van taal,
bij het uiten van taal en in het toepassen van communicatieregels.
Bij begripsproblemen kan iemand moeite hebben met het vlot en
efficiënt begrijpen van informatie. Hij kan moeite hebben met het
herkennen en vasthouden van de verhaallijnen. Het integreren van
details, het trekken van de juiste conclusies en het adequaat
beoordelen van feiten en situaties kan ook lastig zijn. Het begrijpen
van opmerkingen die figuurlijk bedoeld zijn en/of het begrijpen van
humor kan soms een probleem zijn.
Bij het uiten van taal kan iemand breedsprakig zijn en/of moeite
hebben om tot de kern te komen. Soms heeft iemand
woordvindingsproblemen. Het kan lastig zijn
voor iemand met rechterhemisfeer communicatiestoornissen om
emoties te herkennen of uit te drukken.
Er kunnen ook problemen bestaan met het toepassen van
communicatieregels. Hierbij kan gedacht worden aan
beurtwisseling in een gesprek, oogcontact maken, rekening houden
met de luisteraar en het adequaat beoordelen van de sfeer van de
situatie.

Rechterhemisfeer communicatiestoornissen kunnen gevolgen
hebben voor de communicatie tussen de cliënt en zijn omgeving.
Het kan leiden tot misverstanden, onbegrip, slechter contact en
een verminderde kwaliteit van leven. Het is daarom van belang om
rekening te houden met de beperkte communicatie-mogelijkheden
van de cliënt. Zie: adviezen voor de communicatie.

Logopedisch onderzoek
Als de cliënt door de specialist ouderengeneeskunde is verwezen
naar de logopedist, zal deze eerst een onderzoek doen. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door het afnemen van testen.
Vaak vraagt de logopedist ook informatie aan familie van de cliënt
of andere personen uit de naaste omgeving. Hierdoor krijgt de
logopedist zicht op de communicatieproblemen.

Logopedische therapie
Met behulp van de verkregen informatie adviseert de logopedist de
omgeving van de cliënt (partner, familie/relaties, medewerkers)
over de manier waarop de communicatie met de cliënt het beste
kan plaatsvinden. Tijdens de therapie kan aan de specifieke
stoornissen worden gewerkt. Er kan gewerkt worden aan
gestructureerd vertellen, oogcontact maken, niet voor de beurt
spreken of de kern uit een verhaal halen.

Adviezen voor de communicatie
U kunt de communicatie vergemakkelijken door rekening te
houden met de volgende adviezen:
•
•

Maak zoveel mogelijk gebruik van concrete taal om
misverstanden te voorkomen.
Spreek in korte zinnen met één boodschap tegelijk; vraag niet
naar verschillende dingen achter elkaar.

•
•
•

•
•
•
•
•

Stel vragen waarbij de gesprekspartner met één woord kan
antwoorden; bijvoorbeeld ja/nee vragen.
Geef de gesprekspartner tijd te verwerken (begrijpen) wat u
zegt.
Herhaal regelmatig puntsgewijs of door middel van een
samenvatting waar de ander het over gehad heeft om hem de
draad van het gesprek vast te laten houden.
Blijf zelf bij het onderwerp van gesprek: stel dáár vragen over
en wissel niet te vaak van onderwerp.
Maak afspraken met de ander over wanneer u mag ingrijpen.
Bij breedsprakigheid: onderbreek de gesprekspartner met een
korte vraag over het onderwerp.
Zorg dat u tijdens het spreken oogcontact houdt.
Wijs de ander er op een vriendelijke manier op als hij
gesprekspartners niet laat uitspreken.

Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling logopedie. De logopedist is van maandag tot en met
vrijdag telefonisch bereikbaar op 06 - 24403314 / 06 - 28568536 en
per e-mail: logopedie@waalboog.nl.
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