
 
Bij dhr / mw is sprake van dysartrie. Afasie is een spraakstoornis.  
 
Enkele adviezen om de communicatie makkelijker te laten verlopen: 
 

 zorg voor een rustige omgeving en neem de tijd voor een gesprek 

 spreek in een rustig tempo 

 spreek in korte zinnen en benadruk de belangrijkste woorden in de zin. Schrijf die 
woorden eventueel op. 

 stel zoveel mogelijk gesloten vragen; (ja/nee-vragen) 

 stel altijd maar 1 vraag tegelijk 

 verbeter dhr./mw.niet te vaak. Het gaat erom dat u elkaar begrijpt en niet of hij/zij 
correct spreekt 

 
Als er vragen zijn over de communicatie dan kunt u bij ons terecht. Er is iedere werkdag een 
logopedist aanwezig. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vakgroep Logopedie Rivas 
0183-644838 
 

 

 
Dysartrie 
Veel mensen hebben na een beroerte problemen met praten. We noemen dit dysartrie. Bij 
een dysartrie is de spraak onduidelijk en soms onverstaanbaar. Dit komt doordat de spieren, 
die betrokken zijn bij het spreken, niet goed werken.  
 
De logopedist doet onderzoek naar het gevoel en de motoriek van de spieren die betrokken 
zijn bij het spreken. Door middel van oefeningen (eerst klanken, dan woorden en zinnen) 
wordt het spreken geoefend.  
 
Adviezen om te oefenen 

- Oefen met klanken en woorden (zoals op dit stencil). 
- Spreek in een langzaam tempo. 
- Spreek de medeklinkers (met name de /p/b/t/k/) overdreven pittig uit. 
- Doe de oefeningen min. 3x per dag en oefen elke klank min. 10 keer.  

 
Lipklanken 

o papapa 
o bababa 
o mamama 
o pamme-pimme-pomme 
o wabbe-wibbe-wobbe 

Lip-tandklanken 

o fififi 
o vavava 
o wawawa 
o wiva-wiva-wiva 
o vafi-vafi-vafi 



Tongklanken 

o dadada 
o tetete 
o nonono 
o lalala 
o sasasa 
o zeezeezee 
o rarara 
o datte-datte-datte 
o nola-nola-nola 
o zeesa-zeesa-zeesa 
o rada-rada-rada 

 
Combinatie-oefening: 

o pitte-patte-pitte-patte 
o binne-banne-binne-banne 
o vette-vitte-vette-vitte 
o warre-worre-warre-worre 
o wappe-weppe-wappe-weppe 
o vomme-vimme-vomme-vimme 

 
Woordcombinaties 
 
Deel 1 : 
Peren plukken 
Proppen papier 
In ‘t bit bijten 
Een kind in de kabel 
Kaartjes knippen 
Net op ‘t nippertje 
 
Plagiaat plegen 
Potsierlijke pruiken 
Uitbottende bomen 
Buitenlandse tijdschriften 
Kapers op de kust 
Kakelende kalkoenen 
 
Gebatikte doeken 
Met pracht en praal 
Een kudde bonte koeien 
Takelen met een touw 
Tikkende typisten 
Rollende rijtuigen 
 
Piepkuikens en krielkipjes 
De bibelebonse berg 
Hard geroosterd brood 
Tiktakkende koekoeksklokken 
Artistieke aspiraties 
De kous op de kop krijgen 
 
Politieke partijen 
Semi-permente gebouwen 
Roestrode rododendrons 

Kandij-en krentenkoek 
Tragische geschiedenissen 
Inktwerpers en ruitentikkers 
 
Deel 2 : 
Antieke tabakspotten 
Luchtdichte blikken tabak 
Zoemende bezige bijtjes 
Toekomstige toneelkunstenaars 
Tikkende pendules 
Een scheve schaats rijden 
 
Dolkomische feestartikelen 
Muzikale spitsvondigheden 
Gymnastische oefeningen 
Bovenste ledematen 
Gebruikelijke beleefdheden 
Onbetrouwbare mededelingen 
 
Onoverkomelijke moeilijkheden 
Vervelende buitenpartijen 
Gelijkzwevende temperatuur 
Klassikaal onderwijs 
Proefondervindelijke methode 
Verwaarloosde verkoudheden 
 
Zelfbewuste bescheidenheid 
Stemhebbende consonanten 
Professorale verstrooidheid 
Vergevorderde leerlingen 
Oorspronkelijke gedichten 
Voortreffenlijke bloemlezingen 



 
Scherpzinnige rechtsgeleerden 
Hartverscheurende wanhoopskreten 
Ratelende donderslagen 
Stuitende gemeenzaamheid 
Verdienstelijke medeburgers 
Afzonderlijke besprekingen 
 
Deel 3 : 
Onverschrokken aanvoerders 
Onverwachte gebeurtenissen 
Afkeurenswaardige handelingen 
Beklagenswaardige slachtoffers 
Herlderverlichte werkplaatsen 
Onheilspellende onweerswolken 
 
Doortastende maatregelen 
Onbelangrijke mededelingen 
Onnauwkeurige plaatsbepalingen 
Onvermijdelijke teleurstellingen 
Telefonische verbindingen 
Welwillende beoordelingen 
 
Deel 4 : 
Beledigende veronderstellingen 
Voortreffelijke eigenschappen 
Lichamelijke vermoeiheid 
Kernachtige zinssspreuken 
Buitengewone omstandigheden 
Raadselachtige verschijnselen 
 
 
 
 

 
 


