
Basisonderzoek Soort onderzoek

Anamneselijst Eventueel CAT vragenlijst

Spontane taal

Benoemen

Naspreken

Woord-en zinsbegrip

BBT

Woordvlotheid Dieren benoemen en Woorden met een... T

Kenmerken aPPA sPPA lPPA

Spontane taal niet vloeiend

a-grammatisme

spraakapraxie

beperkte verbale output

vloeiend

goede syntaxis

lege woorden

semantische fouten

spraakdwang

semi-vloeiend

zinsafbrekingen

fonematische aarzelingen /

herhalingen / parafasieën

interjecties

Taalbegrip Woord>zin Zin>woord Woord>zin

Naspreken plus/min, klanken / 

enkelvoudige woorden = 

min

plus plus/min, samengestelde

woorden / zinnen = min

Benoemen goed erg slecht slecht

Vorm Algemeen Probleem bij test (Relatief) goed

Moeizame, niet-vloeiende 

spontane taalproductie. 

Er zijn veel enkelvoudige 

zinnen en agrammatisme 

en er kan sprake zijn van 

spraakapraxie. Het 

woordbegrip is relatief goed, 

maar het begrip voor 

grammaticaal complexe 

zinnen is verminderd.

Zinsproductie AAT-BE-

4

Zinsbegrip AAT-TB-2-4

Screeling Syntaxis

Naspreken van samengestelde 

woorden en zinnen

Woordbegrip

Benoemen

Lezen/spellen

Verder testen

Spraakapraxie (DIAS) Gesprek loopt stroef

Verbale diadochokinese Verduidelijkende vragen van gesprekspartner nodig

Mondbewegingen Verminderd initiatief tot spreken, passiviteit

Screeling syntaxis niet meer zeggen dan hoognodige

ja/nee verwisselingen

echolalie

perseveraties

moeite met open vragen, verminderde ideevorming

moeite met voorbeelden noemen

dysartrie

slikproblemen (vaker hoesten/kuchen, gewichtsafname)

Vorm Algemeen Problemen met test (Relatief) goed

Vloeiende, grammaticaal

correcte taalproductie. Bij 

beantwoorden van vragen 

treden wvs, interjecties en 

semantische parafasieën op

Benoemen (AAT, BBT)

Woordbegrip (AAT TB-

1-3)

Naspreken

Hardop lezen

BBT

Vermoeden van een PPA vorm?

Probleemgebieden per PPA vorm

Taalonderzoek bij vermoeden PPA

Voorlopige hypothese maken

Vragenlijst dementie onderzoek

Opname maken terwijl pt vertelt over bijv werk

AAT of CAT

AAT of CAT

AAT of CAT

Overige aandachtspunten

aPPA

sPPA



Verder testen

PALPA schrijven op dictaat

PALPA hardop lezen

onregelmatig gespelde 

woorden

ABCD-test conceptdefinitie 

Vorm Algemeen Problemen met test (Relatief) goed

Semi-vloeiende spontane 

taalproductie, gekenmerkt 

door woordvindingspauzes, 

interjecties/pauzevullers en 

fonologische onzekerheden 

en –herhalingen. Er zijn 

grammaticaal correcte 

zinnen, maar er ontstaan 

ook gestoorde zinnen door 

zinsafbrekingen en 

omschrijvingen.

Benoemen laag 

frequente woorden 

(BBT)

Interjecties en wvs bij 

zinnen maken (AAT BE-

4)

Naspreken 

samengestelde 

woorden en lange 

zinnen.

Begrip samengestelde 

zinnen

Woordbegrip

Verder testen

Token Test

Overige aandachtspunten

Dwangmatige gedragingen (vaste dagindeling)

Verminderde gezichtsherkenning

Spraakdrang

Taal is vaak beter tijdens het spontane spreken dan bij de tests

Overige aandachtspunten

Wisselingen in kwaliteit van het spreken afhankelijk van 

situatie.

Slechter spreken bij zenuwachtigheid, stress, vermoeidheid

Dan kunnen blokkeren / dichtklappen

Ontspannen thuis gaat het spreken veel beter

lPPA

NB

Ongeveer 75% van de PPA-patienten is goed te classificeren. Maar ook wanneer mensen wel voldoen aan de 

algemene criteria voor PPA, kan de taaldiagnose: niet-classificeerbare PPA gesteld worden. Een dementie met talige 

kenmerken wordt aan gedacht als de problemen niet met taal zijn begonnen of als er ook andere cognitieve 

stoornissen in de beginfase zijn. 


