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“There is marked enfeeblement of the memory; 
conceptions are formed slowly; the intellectual and
emotional faculties are blunted in their totality”*

Jean-Martin Charcot, lectures on the diseases of the nervous system 
delivered at the La Salpetriere (1877)

*Er is een duidelijke verzwakking van het geheugen; begrippen worden langzaam gevormd; de intellectuele en emotionele vermogens zijn in hun geheel verzwakt.

Cognitieve 
communicatiestoornissen?

Dysartrie/stem: 30-50% van PMMS (Duffy, 2020)
Acute afasie na MS is zeldzaam (Devere et al., 2000)
Spraakapraxie na MS is zeldzaam (Duffy, 2020)

2000

Cognitieve stoornissen & MS

• Pas sinds jaren 90 vorige eeuw (opnieuw) aandacht voor cognitieve 
stoornissen bij PMMS (LaRocca, 2011)

• “In de knelpuntenanalyse kwam sterk naar voren dat mensen met MS 
vaak kampen met cognitieve stoornissen en dat deze onvoldoende en 
te laat worden onderkend” (Richtlijn MS, 2012, pag. 72)

• “Impairments in mental functions was the most important QOL 
predictor.“ (Wynia et al., 2008)

Cognitieve communicatiestoornissen

• Stoornissen in de communicatie zijn het gevolg van stoornissen in de 
niet-talige cognitie (“in communicatie komt alles samen”)

• Cognitieve functies die het meest aangetast zijn bij MS (LaRocca, 2011)

• Informatieverwerkingssnelheid verlaagd

• Complexe aandachtsfuncties (switchen moeilijk)

• Geheugen en leren (herhaling noodzakelijk)

• Executieve functies

• Visuo-perceptuele vaardigheden

• Woordvinding (tip-of-the-tongue)

Cognitieve communicatiestoornissen

• Geen duidelijke grens tussen talige en niet-talige cognitie
(bijv. woordvinding, complex auditief taalbegrip, …)
• “Bijna alle PMMS die spraak/communicatieproblemen ervaren, geven ook 

problemen met cognitie aan” (N=440, Johansson et al., 2020)

• “language symptoms in MS may reflect a more general executive 
dysfunction” (Johansson et al., 2020)

• Steeds meer herkenning voor het feit dat communicatiestoornissen 
bij personen met MS een negatieve invloed hebben op hun relaties, 
mogelijkheden tot beroepsuitoefening en psychologisch welzijn (El-
Wahsh et al., 2022).

• Multidisciplinair probleem (ergo/neuropsychologie/logopedie/…)
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Taken logopedist bij niet-talige cognitie
(Paemeleire, 2014)

1. degelijke basiskennis over niet-talige cognitieve functies 
hebben

2. weten wat de invloed is van niet-talige cognitieve 
stoornissen op taal en communicatie

3. in staat zijn de kenmerken van niet-talige cognitieve 
stoornissen te beschrijven

4. specifieke screeningsinstrumenten betrouwbaar 
kunnen afnemen

5. gegevens in verband met het niet-talige cognitieve
functioneren gebruiken voor bepalen logopedische 
therapiedoelstellingen

ASSESSMENT CCS

Assessment: opties

• Zelfrapportage/vragenlijsten

• Heteroanamnese/proxy

• Observatie /conversatie

• Testing
• Cognitieve screening/NPO

• Traditionele taaltesting

• Testing taal en cognitie

ZAG: handleiding

ZAG: scoreformulier

DOWNLOAD

Niet specifiek 
voor PMMS 
maar wel 
bruikbaar

(Paemeleire, 2022, in ontwikkeling)

Selectie cognitieve communicatiestoornissen items uit de

Speech pathology-specific questionnaire for persons with Multiple Sclerosis (SMS)
(El-Wahsh, Heard & Bogaardt, 2019)

During the past 4 weeks, have you had any of the 

following problems:
Never Almost never

Some 

times

Almost 

always
Always

I find myself calling a familiar object by the wrong name

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

I find myself searching for the right word to express my 

thoughts ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

I find it difficult to make sense out of what people say 

to me ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

When talking, I have difficulty conveying precisely what 

I mean ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

7 8
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https://www.neurocom.be/uploads/2007_FOCUMIX_ZAG_handleiding.pdf
https://www.neurocom.be/uploads/2007_FOCUMIX_ZAG_scoreformulier.pdf
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Communication and language assessment
questionnaire for persons with multiple sclerosis (CLAMS)

• Download https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-
S2211034820302820-mmc1.docx

• El-Wahsh, Bogaardt, Kumfor & Ballard (2020)

Never or rarely (1) Some- times (2) Often (3)
Usually or 
always (4)

Have difficulty thinking of the particular word you want?    

Have difficulty remembering your train of thought as you are 
speaking?    

Use a lot of vague or empty words such as “you know what I 
mean” instead of the right word?    

Find it difficult to remember information on the tip of your 
tongue?    

Find it difficult to convey precisely what you mean?    

Leave out important details?    

Find it difficult to concentrate enough to understand what is being 
said?    

Find it difficult to remember recent conversations?    

Find it difficult to keep track of the main details of conversations?    

Find it difficult to put ideas together in a logical way?    

Hesitate, pause, or repeat yourself?    

Communication and Language Assessment questionnaire for persons with Multiple Sclerosis (CLAMS)
The following questions ask about specific aspects of your communication and language. For each question, please select the response option that best applies to you. Make 

sure you consider ALL communication situations in your daily life (e.g. family, social, and work situations). 

During the past 4 weeks when talking to others, how often did you:

‘Spraakklachten’ van PMMS (N=440, Johansson et al., 2020) Zelfgerapporteerde negatieve invloed op communicatie
(N=440, Johansson et al., 2020)

• 46%: stress

• 44%: variaties in medische toestand

• 42%: luidruchtige omgeving

• 42%: spreken in groep

• …

Heteroanamnese/proxies

omgeving

• Klachten overschatten of 
onderschatten

• Vergelijken met 
premorbide functioneren

professioneel

• Kennen mogelijke stoornissen
• Kunnen testen
• Kennen premorbide functioneren niet, 

vergelijken met normgegevens

persoon

• Soms beperkt ziekte-
inzicht

• Merken soms 
veranderingen die niet 
zichtbaar/testbaar zijn

• Vergelijken met 
premorbide
functioneren

• Conversationeel (ecologisch valide!)

• Bij complexe situatieprent (Berube et al., 2019) of CAT-NL

Observatie/conversatie
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https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2211034820302820-mmc1.docx
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Cognitieve screening? Bijv. MoCA & MS

Montreal cognitive assessment for evaluating cognitive impairment in multiple 
sclerosis: a systematic review

• in MS patients without subjective cognitive complaints, a cutoff of 27 could 
provide a better balance between the sensitivity and
the specificity of the test. (Rosca & Simu, 2020)

• https://link.springer.com/article/10.1007/s13760-020-01509-w

Traditionele afasietesten minder geschikt

• Taalniveaus zijn op zich meestal bewaard

• Deze testen overstijgen zelden het zinsniveau

• Deze testen isoleren taal van cognitie

SAT benoemen/verbaal
CAT-NL: mondeling/schriftelijk beschrijven complexe 
situatieprent, cognitieve screening
… 

Specifieke CCS testing:
Afasienet CCS screening

https://www.afasienet.com/professionals/diagnostiek-en-
therapie/cognitieve-communicatiestoornissen/

- Paemeleire (2013 en 2019)

- Gratis online:
http://www.neurocom.be/categorie.php?id=7

- 11 afzonderlijke subtesten: talige opdrachten met
grote niet-talige cognitieve belasting

- data van 351 normale proefpersonen verzameld
door studenten Logopedie (Arteveldehogeschool)

Screening Test voor Cognitie en Communicatie (STCC)

• STCC-1: Tekst begrijpen geheugen/discourse begrip

• STCC-2: Beroepen opnoemen woordvinding/tijdsdruk/executieve functies

• STCC-3: Woorden zoeken executieve functies/woordvinding

• STCC-5: Foto’s benoemen woordvinding/snelheid

• STCC-6: Verhaal navertellen geheugen/discourse expressie

• STCC-8: Cijfers herhalen auditieve digit span/concentratie

• STCC-9: Informatie leren geheugen (leervermogen, oproeping, herkenning)

STCC: zinvolle taken bij PMMS STCC-1: Tekst begrijpen

19 20
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https://link.springer.com/article/10.1007/s13760-020-01509-w
https://www.afasienet.com/professionals/diagnostiek-en-therapie/cognitieve-communicatiestoornissen/
http://www.neurocom.be/categorie.php?id=7
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STCC-5= foto’s benoemen

Tijdsdruk 2 seconden

STCC-2 en STCC-3: Verbal fluency taken

Alternerende verbal
fluency taak

In hun sample (N= 39, MMSE > 
24/30) (Bruggeman & Bogaardt, 
2013) 
- 54% percentiel 0 op SAN-VF 

semantisch
- 95% percentiel 0 op SAN-VF 

fonemisch

STCC-6: Verhaal navertellen STCC-8: Cijfers herhalen

STCC-9: Informatie leren

Géén NPO (niet cognitief diagnostisch; wel detectie CCS
door normvergelijking ; aanleiding doorverwijzing)

Voorbeeld normgegevens:

25 26
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29 30
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BEHANDELING CCS

• Algemene richtlijnen voor personen met NAH toepassen op specifiek populatie van 
PMMS ( conform richtlijn MS)

• Inhoud behandeling

1. Psycho-educatie PMMS

2. Stoornisgerichte training onderliggende talige en niet-talige cognitieve functies 
(evidentie zeer beperkt)

3. Compensatiegerichte training

4. Psycho-educatie en communicatietraining omgeving

• Takenpakket af te stemmen met andere disciplines!

Behandelopties

Evidentie?

• Richtlijn MS (2021): download

• Evidence-based richtlijn ‘Neuropsychologische revalidatie‘ (2017): download

• Memory rehabilitation for people with multiple sclerosis (Cochrane review, 
2021) link

▪ There is evidence to support the efficacy of memory rehabilitation (e.g., computer-based treatments, compensatory treatments) 
compared to no treatment for individuals with multiple sclerosis.

▪ Effects favoring memory treatment were found for subjective memory, objective memory, visual memory, working, and quality of life 
at various time points (i.e., immediate, intermediate, longer-term follow up).

▪ Little to no differences between groups were found on the effects of memory rehabilitation on improved activities of daily living.

• ASHA Evidence Map Multiple Sclerosis: link

1. Psycho-educatie PMMS 

• Folder CCS Afasienet
https://www.afasienet.com/wp-content/uploads/folder-CCS_def.pdf

• Folder FOCUMIX (Paemeleire et al., 2007) aandachtsproblemen
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ByG3U8Aba5METTczNTNTRFkzR2s?resourcekey=0-tY_vLgglb8tTLWmuzo9gJg

• Nood aan MS-specifiek educatiemateriaal

• Belang van beïnvloedende factoren duiden!

Het Brein de Baas

Schema aandacht beïnvloedende factoren
FOCUMIX (Paemeleire, Savonet & Van Beneden, 2007)

2. Stoornisgerichte training

• Onderliggende cognitieve stoornissen
(bijv. aandacht, geheugen, …)

• Weinig evidentie (en al zeker niet voor 
stoornisgerichte taaltraining bij PMMS)

Paemeleire, Savonet & Van Beneden 
(Sig VZW, 2007)

• informatiefolder

• visuele aandachtsoefeningen

• auditieve aandachtsoefeningen

• Cd met auditieve afleiders

31 32

33 34

35 36

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/multiple_sclerose_ms/startpagina_-_multiple_sclerose_ms.html
https://www.kennisnetwerkcva.nl/wp-content/uploads/2018/08/Richtlijn-Neuropsychologische-Revalidatie-2017.pdf
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD008754.pub4/full
https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Maps/LandingPage/f2132083-db9f-4a3e-96ce-931097674640
https://www.afasienet.com/wp-content/uploads/folder-CCS_def.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ByG3U8Aba5METTczNTNTRFkzR2s?resourcekey=0-tY_vLgglb8tTLWmuzo9gJg
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https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/download-en-speel-de-app/

Voorbeeld app voor 
stoornisgerichte training (gratis)

Indien gemotiveerd
Indien intensief
Indien niet te vermoeiend
Indien niet frustrerend
…

3. Compensatiegerichte training

• Strategieën & hulpmiddelen op maat van 
persoon

• Educatie maar ook training en opvolging

• Inoefenen in therapielokaal (bijv. tijdens 
taken FRONTOMIX) maar focus op transfer 
in dagelijks functioneren

• Hoog cognitief niveau: zelfgestuurd >< laag 
cognitief niveau: door omgeving gestuurd

Paemeleire, Heirman, 
Savonet & Van Beneden
(Sig VZW, 2009)

Vaste plaatsen voor 
voorwerpen & checklists

Paemeleire, Heirman, 
Savonet & Van Beneden
(Sig VZW, 2009)

Cognitief niveau bepaalt logopedisch 
interventieniveau
(Schutz  & Wanlass in Paemeleire, 2014)

Cognitieve cyclus

Strategietraining

Vaardigheidstraining

Gedragsmodificatie

Omgevingsmodificatie
Laag niet-talige 
cognitief niveau

Hoog niet-talig 
cognitief niveau

• leer om slechts 1 ding tegelijk te doen

• maak lijstjes: wat moet eerst, wat kan straks

• deel grote taken op in kleine taken en doe deze een voor een

• schrijf op wat je wil doen (agenda, notitieblokje)

• leg aan anderen uit dat je maar 1 ding tegelijk kan doen

• vraag aan anderen om langzamer te praten

• zoek een rustige plek om aan een taak te werken

Hoe omgaan met aandachtstoornissen? (1)

Vilans (2008)

• zorg dat er geen bronnen zijn die de rust kunnen verstoren (andere
mensen, bezoek, telefoon, televisie, radio, etc)

• denk ook aan storende factoren zoals licht (zonnebril of petje op, 
luxaflex dicht) of geluid (oordopjes in)

• werk niet te lang achter elkaar

• leer te pauzeren of te rusten tussendoor

• leg aan anderen uit dat je je minder goed kunt concentreren

Hoe omgaan met aandachtstoornissen? (2)

Vilans (2008)

37 38

39 40

41 42

https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/download-en-speel-de-app/
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• vraag aan anderen om je niet af te leiden

• neem rustig de tijd en vooral voldoende tijd om dingen te doen

• verminder tijdsdruk door taken voor te bereiden,
bijv benodigdheden klaarzetten

Hoe omgaan met aandachtstoornissen? (3)

Vilans (2008)

• schrijf zoveel mogelijk op in een agenda of notitieblokje

• leg voorwerpen om niet te vergeten van tevoren klaar

• leg benodigdheden zoveel mogelijk op vaste plaatsen

• probeer zoveel mogelijk structuur aan te brengen in activiteiten

• maak checklijstjes

• zorg voor rust en aandacht als er informatie onthouden moet worden

Hoe omgaan met geheugenstoornissen? (1)

Vilans (2008)

• herhaal de te onthouden informatie zo vaak mogelijk

• deel grote hoeveelheden informatie op in kleinere stukken

• probeer informatie zoveel mogelijk te ordenen

• vraag anderen om te helpen met onthouden

• maak een logboek met informatie die zeker niet vergeten mag worden
(namen, data)

• gebruik een kalender ook om op te schrijven wat je al gedaan hebt

Hoe omgaan met geheugenstoornissen? (2)

Vilans (2008)

Strategie: vooruitkijken

• maak een planning of stappenplan van alles wat gedaan moet worden

• lok activiteiten uit door een vaste dagindeling te hanteren of structuur
aan te brengen in de dag/week

• schrijf in een agenda op wat je wilt doen en kijk hierin op vaste
momenten

• hang briefjes en lijstjes op met wat je wilt doen

• verdeel een grote taak in meerdere kleine taken en doe deze een voor
een

• zet de wekker als je op tijd aan iets moet beginnen

Hoe omgaan met executieve stoornissen? (1)
Plannen en organiseren

Vilans (2008)

Strategietraining:
gebruik van probleemoplossend stroomschema

FRONTOMIX (Paemeleire et al.,) © Sig VZW (2009)

43 44
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• leer om slechts een ding tegelijk te doen

• maak lijstjes: wat moet eerst, wat kan straks

• maak eerst een taak af voor je aan iets anders begint

• schrijf op waar je mee bezig bent

Hoe omgaan met executieve stoornissen? (2)
Flexibiliteit 

Vilans (2008)

• vraag aan anderen om te helpen met initiatief nemen
Initiatiefname

Zelfgehanteerde strategieën om communicatie te 
faciliteren (N=440, Johansson et al., 2020)

4. Psycho-educatie en communicatietraining CP

TBIconneCT - Faculty of Medicine and Health (sydney.edu.au)

TBI Express - Faculty of Medicine and Health (sydney.edu.au)

TBIconneCT Module 5 Video 1: Not working together in conversations - YouTube CPT (CCS na 
hersentrauma)

VOORBEELDEN

Voorbeeld 1
Woordvindingsklachten

• Psycho-educatie beïnvloedende factoren

• Semantic Feature Analysis als semantische cue 
(compensatiegericht)

• Drill functionele woordenlijst/namenlijst

• Geschreven ondersteuning (bijv. thematische lijsten op 
smartphone)

• Omgeving: psycho-educatie en training (bijv. helpen of 
niet?)

• …

Voorbeeld 2
Draad verliezen tijdens een gesprek

• Psycho-educatie oorzaken en gevolgen
(bijv. belangrijke gesprekken plannen als je uitgerust bent)

• Conversatietraining (bijv. gebruik 5 W’s), zelfvertrouwen verhogen

• Voorbereiden van specifieke spreeksituaties (bijv. script oefenen, 
aandacht voor omgevingsfactoren zoals afleiders, …)

• Trainen onderliggend probleem (bijv. auditief werkgeheugen)?

• Omgeving: psycho-educatie en training (bijv. onderbreken, gerichte 
vragen stellen, feedback geven, …)

• …

49 50

51 52

53 54

https://www.sydney.edu.au/medicine-health/our-research/research-centres/acquired-brain-injury-communication-lab/tbiconnect.html
https://www.sydney.edu.au/medicine-health/our-research/research-centres/acquired-brain-injury-communication-lab/tbi-express.html
https://www.youtube.com/watch?v=-PCF0Ce4en8
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FRONTOMIX (Paemeleire et al.,) © Sig VZW (2009)

Wat willen de PMMS zelf met betrekking tot de 
veranderingen in communicatie ?

• Regelmatig evaluatie en opvolging van communicatie (artsen moeten er 
ook naar vragen tijdens consultaties)

• Diepgaande en toegankelijke informatie over mogelijke 
communicatieveranderingen en praktische tips om er mee om te gaan 
(reeds op moment van diagnose, ook voor hun belangrijkste 
communicatiepartners)

• In contact komen met andere PMMS met communicatieveranderingen 
(groepen, liefst online)

• Holistische benadering (aandacht voor invloed van stress, frustratie, 
vermoeidheid en zelfvertrouwen → nood aan een multidisciplinair team)

• Bewustzijn voor onzichtbare gevolgen MS ook op vlak van communicatie 
(bijv. werkplek)

(via focusgroepen, N=11) (El‐Wahsh et al., 2021)

TAKE HOME MESSAGES?

www.neurocom.be
Voor professionelen en niet-professionelen

Richtlijn MS (2012)

Aanbevelingen diagnostiek van cognitieve stoornissen (selectie)
• Aanbevolen wordt om alle mensen met MS en hun naasten te informeren 

over de mogelijkheid dat er zich in de loop van jaren cognitieve stoornissen 
kunnen ontwikkelen (raadzaam om in een vroeg stadium hierover te 
informeren)

• Aanbevolen wordt om binnen een behandelteam af te spreken wie hoe 
vaak informeert naar het cognitief functioneren

• …
• Aanbevolen wordt alert te zijn op de aanwezigheid van taalstoornissen en 

daarbij een logopedist(e) in te schakelen
• Aanbevolen wordt om een NPO bij voorkeur niet te verrichten tijdens een 

relaps, maar bij voorkeur 4 tot 6 weken erna

Richtlijn MS (2021)

Aanbeveling 1: Herkennen, erkennen en monitoren

• Wees bewust van de cognitieve problematiek die kan optreden bij 
patiënten met MS en vraag regelmatig naar het cognitieve 
functioneren.

• Informeer patiënten en hun omgeving tijdig over mogelijke cognitieve 
stoornissen (psycho-educatie).

55 56
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http://www.neurocom.be/
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Richtlijn MS (2021)

Aanbeveling 2: Andere factoren die de cognitie beïnvloeden

• Onderzoek of er andere factoren aanwezig zijn die de cognitieve 
klachten kunnen verklaren.

• Indien aanwezig, richt behandeling in eerste instantie op deze 
factoren. Schakel bij meervoudige problematiek een multidisciplinair 
team in.

Richtlijn MS (2021)

Aanbeveling 3: Doorverwijzen bij klachten en aanvullende 
diagnostiek

• Verwijs patiënten met klachten of patiënten waarbij mogelijk sprake 
is van verminderd cognitief functioneren door voor aanvullende 
diagnostiek, bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek door de 
neuropsycholoog en/of onderzoek door de ergotherapeut.

en/of een logopedist!

Richtlijn MS (2021)

Aanbeveling 4: Behandeling van cognitieve stoornissen

• Kijk naar hoe cognitieve klachten en/of cognitieve stoornissen het 
functioneren in het dagelijks leven beïnvloeden.

• Gebruik voor patiënten met MS cognitieve revalidatieprogramma’s 
die ontwikkeld zijn voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel 
in bredere zin.

• Draag zorg voor een gepersonaliseerde aanpak die aansluit bij de 
leefwereld van de patiënt.

Referenties
• Berube, S., Nonnemacher, J., Demsky, C., Glenn, S., Saxena, S., Wright, A., ... & Hillis, A. E. (2019). Stealing 

cookies in the twenty-first century: Measures of spoken narrative in healthy versus speakers with 

aphasia. American journal of speech-language pathology, 28(1S), 321-329.
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