
Stellingen behorende bij het proefschrift

APHASIA AFTER STROKE: THE SPEAK STUDY

1. De ScreeLing is een valide en betrouwbare screeningstest om na een 
beroerte in de acute fase een afasie vast te stellen op basis van semantische, 
fonologische en syntactische stoornissen. 
(dit proefschrift)

2. Reeds na 2 weken kunnen bij patiënten met een afasie door een beroerte 
selectieve stoornissen in de semantische, fonologische en syntactische 
taalverwerking worden vastgesteld. 
(dit proefschrift)

3. De kwaliteit van het fonologische verwerkingsniveau is de belangrijkste 
voorspeller van de uiteindelijke verbale communicatie bij patiënten met 
afasie. 
(dit proefschrift)

4. Na 1 jaar heeft 80% van de patiënten met een afasie nog slechts lichte tot 
minimale problemen met de verbale communicatie. 
(dit proefschrift)

5. ‘Niet-talige’ cognitieve stoornissen komen vaak voor bij patiënten met 
een afasie; het verdient aanbeveling om deze cognitieve domeinen bij 
deze patiënten gericht te onderzoeken. 
(dit proefschrift) 

6. Aandacht voor de premorbide persoonlijkheidskenmerken van patiënten 
met een beroerte kan het revalidatieproces positief beïnvloeden. 
(Greenop et al., International Psychogeriatrics, 2009; Hwang et al., Annals 
of Rehabilitation Medicine, 2011)

7. De constatering dat bij patiënten met een acute beroerte (zonder ernstige 
afasie) zowel de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) als de Mini-
Mental State Examination (MMSE) goed discrimineren tussen patiënten 
met en zonder cognitieve stoornissen, leidt tot de conclusie dat deze tests 
in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden. 
(Dong et al., Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2012)



8. Het is hoog tijd voor een nieuw landelijk onderzoek naar de prevalentie 
van afasie na een beroerte en de ziektelast en zorgbehoefte die met deze 
aandoening gepaard gaan. 

9. Het voordeel van het verrichten van een multicenter onderzoek in 
Nederland is, dat je ontdekt hoe prachtig en gevarieerd het landschap 
kan zijn. 

10. Unity is strength... when there is teamwork and collaboration, wonderful 
things can be achieved. 
(Mattie Stepanek)

 
11. Stel wat je vandaag kunt doen niet uit tot morgen. 

(Hnina)
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