
 

 
 
Informatie communicatieproblemen door beschadiging in de rechter hersenhelft 
 
Bij een beroerte of beschadiging in de rechter hersenhelft kunnen communicatieproblemen 
ontstaan. Soms vallen deze in 1e instantie niet op. De cliënt spreekt vaak vlot en vloeiend, 
maar toch verloopt de communicatie niet zo als vroeger. De cliënt is zich niet altijd bewust 
van deze problemen. 
 
Mogelijke communicatieproblemen: 
 
Problemen met spreken 

 De cliënt maakt weinig oogcontact.; hierdoor lijkt het alsof hij niet geïnteresseerd is in 
wat u vertelt.  

 Het gezicht is uitdrukkingsloos en de stem klinkt eentonig. Gevoelens van de cliënt 
zijn hierdoor moeilijker te herkennen. 

 De cliënt onderbreekt u terwijl u nog niet klaar bent met het vertellen van uw verhaal. 
Hij heeft op dat moment niet in de gaten dat dit niet gepast is. 

 De cliënt praat veel, maar zegt weinig. Tijdens het vertellen kan hij niet duidelijk 
maken waar het nu eigenlijk om gaat. 

 De cliënt maakt ongepaste grapjes.  
 
Problemen met begrijpen 

 De cliënt begrijpt niet wat het belangrijkste is van dat wat u vertelt. 

 De cliënt heeft moeite met het onthouden van dat wat er verteld wordt.  

 De cliënt vat figuurlijke taal letterlijk op. Bijvoorbeeld wanneer u het heeft over het 
onderste uit de kan halen, zal de cliënt werkelijk op zoek gaan naar een kan. Ook 
grapjes kunnen hierdoor moeilijker begrepen worden. 

 De cliënt heeft moeite met het begrijpen van gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal.  
Hierdoor kan hij niet goed begrijpen hoe u zich voelt.  

 De cliënt heeft moeite met het begrijpen van de toon van uw stem. Zo herkent hij 
bijvoorbeeld niet aan het eind van de zin dat u stem omhoog gaat en dat u een vraag 
stelt. Hierdoor kan het zijn dat u geen antwoord krijgt op een vraag die u stelt.  

 Bij het lezen en schrijven wordt een deel van de woorden niet goed gezien. Hierdoor 
zal de cliënt niet alle gelezen informatie goed begrijpen.  

 
 
NB Naast deze communicatieproblemen kunnen ook andere problemen voorkomen, 
bijvoorbeeld problemen met aandacht en concentratie. 
 
 
Wat kan de logopedist doen? 

 Informatie en adviezen geven. 

 Oefeningen om de communicatieproblemen te verminderen. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Logopedie 
 
Woonzorgconcern IJsselheem, afdeling logopedie 
Tel.nr. 038-3394400 (logopedie 485) 
email: logopedie@ijsselheem.nl 
 


