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Samenvatting 

 Achtergrond. Problemen in de dagelijkse conversatie komen vaak voor bij patiënten met 

gliomen (hersentumoren) in de eloquente gebieden van het brein (geassocieerd met spraak, 

motorische functies en zintuiglijke informatieverwerking), zowel voor als na de operatie. Aan 

de hand van een analyse van de spontane taal kunnen de conversatieproblemen 

gedetailleerder en op een meer natuurlijke manier in kaart worden gebracht dan met 

gestandaardiseerde taaltests. In eerder onderzoek kwam naar voren dat er nog verbetering 

in de spontane taal plaatsvindt binnen 3 maanden na de operatie. De spontane taal van deze 

patiënten op lange termijn is nog niet eerder onderzocht. 

 Doel. Het vaststellen welke parameters sensitief zijn om zowel het lange termijneffect van 

de wakkeroperatie op de spontane taal als het herstelverloop in kaart te brengen. Daarnaast 

werd bekeken wat de invloed is van tumorgraad, tumorlocatie en wat de eventuele 

verbanden zijn tussen de taaltaken en de spontane taal. 

 Methode. Spontane taalopnames van 18 glioompatiënten werden vergaard en 

getranscribeerd op 1 jaar na de operatie en werden vergeleken met die van 21 gezonde 

mensen. De analyse werd gedaan met de variabelen Zelfverbeteringen, Herhalingen, 

Lexicale Diversiteit (TTR), Incomplete Zinnen en MLUw (gemiddelde uitingslengte). 

Daarnaast werden de taaltaken Boston Benoemtaak (BBT) en Category Fluency afgenomen. 

De prestaties van glioompatiënten op de spontane taalvariabelen werden vergeleken op 1 

maand preoperatief, 3 maanden postoperatief en 1 jaar postoperatief. Een correlatieanalyse 

werd gedaan tussen de linguïstische variabelen en de taaltaken. Het effect van tumorlocatie 

(taal- of motorisch gebied) en tumorgraad (laaggradig of hooggradig) op de spontane taal 

werd onderzocht. 

 Resultaten. Eerder werd al bij de patiënten een afwijking van de norm gevonden op de 

BBT en de Category Fluency taak 1 jaar postoperatief. Uit het huidige onderzoek blijkt dat er 

ook problemen zijn in de spontane taal; op 1 jaar postoperatief produceerden de patiënten 

meer Incomplete Zinnen dan de controlegroep en kortere uitingen (MLUw). Daarnaast 

verbeterden (Zelfverbeteringen) de patiënten zichzelf minder vaak dan de controlegroep en 

is er sprake van een lagere Lexicale Diversiteit. Er werd een kortere uitingslengte (MLUw), 

een hoger aantal Incomplete Zinnen en een kleiner aantal Zelfverbeteringen gevonden op 1 

jaar na de operatie in vergelijking met eerdere meetmomenten. Er werden geen verschillen 
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gevonden in tumorlocatie en tumorgraad op 1 jaar postoperatief. Het grootste deel van de 

linguïstische variabelen correleerde niet met een taaltaak.  

 Conclusie. Op 1 jaar postoperatief is er zowel herstel als achteruitgang in de spontane taal 

gevonden. Op gestandaardiseerde taaltaken werd vooruitgang gemeten. De taaltesten lijken 

andere aspecten van taal te meten dan de spontane taalanalyse. Een analyse van de 

spontane taal is dus een belangrijke aanvulling op de taaltaken om een totaal linguïstisch 

profiel te krijgen. 

Introductie 

Volgens de landelijke richtlijn Gliomen, opgesteld door de Landelijke Werkgroep Neuro-

Oncologie (LWNO), is het glioom de meest voorkomende primaire hersentumor (LWNO, 

2007). Een primaire hersentumor is een tumor die oorspronkelijk uit de hersenen of 

hersenvliezen is ontstaan. Een glioom is een hersentumor die uit glia-cellen, zogenaamde 

steuncellen, voortkomt (Stichting Hersentumor, z.j.). In Nederland komen er per jaar 800 tot 

1000 nieuwe patiënten met een glioom bij (Van der Sanden, Schouten, van Dijck, van 

Dandel, & Coebergh, 1998). Gliomen worden meestal ontdekt door het voorkomen van 

epileptische aanvallen. Ze zijn vaak gelokaliseerd in de eloquente gebieden (centra voor 

beweging, gevoel en spraak) van het brein. Als gevolg van deze locatie hebben 

glioompatiënten vaak problemen in de cognitie. Satoer heeft in samen werking met anderen 

afgelopen jaren verschillende studies gedaan naar het cognitieve functioneren (taal, 

geheugen, aandacht en executieve functies) van deze patiënten (Satoer et al., 2014; Satoer 

et al., 2012; Satoer, Vincent, Smits, Dirven, & Visch-Brink, 2013). De huidige studie die 

hieronder beschreven wordt, is een vervolgstudie hierop met de focus op het taalgebied. 

Diagnose: Type en maligniteitsgraad 

De diagnostiek van een glioom wordt gedaan op basis van de histopathologie (LWNO, 2007). 

Hiervoor wordt gekeken naar zowel de aard (typering) als de ernst (gradering) van het biopt. 

Om het type glioom te bepalen wordt er allereerst onderscheid gemaakt tussen diffuus 

infiltratieve gliomen en circumscripte gliomen. De laatste vorm komt relatief vaker voor op 

kinderleeftijd en in dit soort zijn we in dit onderzoek niet geïnteresseerd. Bij diffuse gliomen 

is er enige gelijkenis tussen de tumorcellen en de normale gliale cellen. Er kan een grof 
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onderscheid gemaakt worden tussen de subtypes astrocytoom, oligodendroglioom en oligo-

astrocytoom. 

 Naast het type wordt ook de maligniteitsgraad van de tumor aangegeven. Door de World 

Health Organization (WHO) is de kwaadaardigheid van een tumor uitgedrukt in gradaties. De 

tumor kan laaggradig (I of II) of hooggradig (III of IV) zijn. De termen laaggradig en 

hooggradig staan niet gelijk aan goedaardig en kwaadaardig. Type I tumoren groeien 

plaatselijk en zijn goedaardig. De type II, III en IV tumoren groeien diffuus (tussen ander 

weefsel door) en gedragen zich kwaadaardig, waarbij een hogere graad staat voor een meer 

kwaadaardige tumor. Type II gliomen groeien geleidelijk, terwijl type IV gliomen relatief snel 

groeien. Een LGG (laaggradig glioom), type II ontwikkelt zich bijna altijd tot een HGG 

(hooggradig glioom) (Klein, Duffau & De Witt Hamer, 2012). Van uitzaaiingen buiten het 

zenuwstelsel is vrijwel nooit sprake.  

 Het type van het glioom wordt tijdens de diagnosevorming vastgesteld met behulp van 

een MRI. Hoewel deze techniek zeer gevoelig is voor het afbeelden van een glioom, is deze 

weinig specifiek. Daarom wordt er gebruik gemaakt van intraveneuze contrasttoediening. 

LGG nemen meestal geen contrastvloeistof op, terwijl HGG dat wel doen. Echter, in de 

klinische praktijk blijkt een percentage van de vooraf vastgestelde LGG na analyse van het 

biopt (verkregen tijdens de operatie) toch vaak HGG te zijn. In verschillende onderzoeken 

was er in 30 tot 40% toch sprake van een HGG (Ginsberg, Fuller, Hashni, Leeds & Schomer, 

1998; Satoer, 2014; Scott, Brasher, Sevick, Rewcastel, & Forsyth, 2002). 

Symptomen en populatie 

Laaggradige gliomen van type II komen het meest frequent voor bij personen tussen de 20 

en 50 jaar (Stichting Hersentumor, z.j.). De diagnose laaggradig glioom (LGG) wordt naar 

schatting bij 200 patiënten per jaar gesteld. De prevalentie in Nederland is ongeveer 2000 

patiënten (Houben et al., 2006). De symptomen bestaan uit epileptische aanvallen, subtiele 

gedragsveranderingen en stemmingstoornissen. Daarnaast kan er sprake zijn van 

neurologische uitval, met als gevolg stoornissen in het gezichtsvermogen en zwakte of 

verlamming in een lichaamshelft, en er kunnen in sommige gevallen veranderingen in de 

cognitie optreden.  

 Het hooggradig glioom type III komt het meest voor bij personen tussen de 30 en 50 jaar. 

De symptomen komen overeen met die van type II patiënten, maar uitvalsverschijnselen 
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staan meer op de voorgrond door de agressieve groei van de tumor. Het hooggradig glioom 

type IV komt het meest voor bij personen tussen de 50 en 70 jaar. De symptomen komen 

overeen met die van type III patiënten maar zijn ernstiger en ontstaan sneller. 

 Voor alle glioomtypes geldt dat de ernst van de cognitieve problemen, naast de 

tumorgraad ook af kan hangen van de locatie en de grootte van de tumor. De plasticiteit van 

het brein speelt hierbij een grote rol, waardoor de tumorlocatie niet altijd hetzelfde effect 

heeft op cognitieve uitval. In het onderzoek van Satoer et al. (2013) wordt echter geen 

invloed van tumorlocatie en tumorgraad op de cognitieve uitval gevonden. 

 Cognitieve problemen die samenhangen met gliomen kunnen bestaan uit problemen met 

taal (begrijpen en produceren), geheugen (lange en korte termijn), aandacht en executieve 

functies (Raysi Dehcordi, Mariano, Mazza & Galzio, 2013). De cognitieve problemen kunnen 

in één of meerdere cognitieve domeinen voorkomen. Uit de studie van Teixidor et al. (2007) 

komt naar voren dat er preoperatief problemen zijn in het verbale werkgeheugen van LGG 

patiënten. Talacchi, Santini, Savazzi en Gerosa (2010) namen een standaard 

neuropsychologisch testprotocol af, waarmee de domeinen executieve functies, geheugen 

en taal werden onderzocht. De LGG patiënten vielen uit op geheugen en executieve functies. 

Ook Papagno et al. (2012) onderzochten het cognitieve functioneren van LGG patiënten, 

maar nu aan de hand van een uitgebreide testbatterij. Zij vonden preoperatief matige tot 

ernstige cognitieve problemen in de domeinen executieve functies, taal en geheugen, terwijl 

er bij de standaard testafname van de neuroloog geen problemen naar voren kwamen. In 

het onderzoek van Satoer et al. (2014) vallen patiënten uit op taken binnen het taaldomein, 

maar niet op de standaard afasietesten, zoals de AAT (Graetz, De Bleser & Willmes, 1991). 

Ook verschillen de patiënten van gezonde mensen binnen het domein geheugen en op 

enkele taken binnen de domeinen aandacht ene executieve functies. De verschillende 

onderzoeken brengen geen eenduidige resultaten. Het selecteren van de juiste en sensitieve 

tests blijkt belangrijk te zijn.  

Prognose 

Het type van het glioom is van belang voor de prognose (LWNO, 2007). De type II gliomen 

groeien langzaam en als gevolg daarvan hebben de patiënten met dit type tumor een relatief 

lange overlevingsduur. Zo varieert de mediane overleving van een LGG patiënt zonder 

operatie van 5 tot 15 jaar (Olson, Riedel & Deangelis, 2000). De hooggradige gliomen groeien 
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snel; bij een type III glioom ligt de mediane overleving zonder operatie tussen de 2 tot 3 jaar 

en bij een type IV glioom rond 1 jaar (Deangelis, 2001).  Vooral bij LGG patiënten is het 

behoud van kwaliteit van leven dus een belangrijke uitkomstmaat, omdat zij een langere tijd 

te leven hebben dan HGG patiënten. 

Behandeling 

Behandeling van het glioom bestaat uit een operatie, waarbij de tumor bijna geheel of 

gedeeltelijk wordt weggehaald, en eventuele nabehandeling met eventuele radio- en/of 

chemotherapie. Daarnaast worden eventueel anti-epileptica voorgeschreven om de insulten 

te onderdrukken. De soort behandeling hangt af van het type glioom en de locatie ervan.  

 Gliomen worden relatief vaak gevonden in de eloquente gebieden van het brein. Deze 

gebieden zijn geassocieerd met de taal, motorische functies en zintuiglijke 

informatieverwerking. Een LGG groeit langzaam, waardoor reorganisatie van cognitieve 

functies in het brein is nog mogelijk is. Bij een preoperatief vastgesteld LGG glioom in de 

eloquente gebieden (bij jongere patiënten met weinig stoornissen) is de operatie over het 

algemeen een wakkeroperatie; de patiënt is bij bewustzijn, zodat met behulp van Direct 

Electrocortical Stimulation (DES) bekeken kan worden welk weefsel verwijderd kan worden 

en er zo min mogelijk functionele schade ontstaat. Het gebruik van elektrostimulatie tijdens 

de operatie is geassocieerd met minder ernstige cognitieve problemen (Duffau, 2002a)., dan 

wanneer de tumor verwijderd wordt zonder de functies te controleren. Door De Witt Hamer, 

Robles, Zwinderman, Duffau & Berger (2012) is een meta-analyse gedaan van meer dan 8000 

glioompatiënten. De neurologische uitkomsten en mate van tumorresectie van een 

wakkeroperatie tegenover geen wakkeroperatie zijn vergeleken. Uit dit onderzoek komt 

naar voren dat het gebruik van elektrostimulatie een belangrijk middel is om de mate van 

tumorresectie te vergroten en toekomstige cognitieve problemen te verminderen. 

 HGG patiënten hebben een veel slechtere prognose dan LGG patiënten en worden 

doorgaans niet wakker geopereerd. Het doel van de operatie bij HGG patiënten is namelijk 

zo veel mogelijk tumorweefsel te verwijderen, zodat ze nog zo lang mogelijk kunnen leven. 

Intraoperatieve taaltesting 

Preoperatief wordt door middel van een fMRI (functional Magnetic Resonans Imaging) een 

beeld gevormd van de taaleloquente en motorische gebieden, terwijl er een taaltaak wordt 

afgenomen (doorgaans verb generation). De informatie van het beeld van de fMRI wordt 
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vervolgens gecombineerd met de intraoperatieve DES (Directe Elektrische Stimulatie) in de 

neuronavigatie. Door middel van de invasieve techniek DES wordt er een nog secuurder 

beeld gevormd; door corticale en subcorticale gebieden te stimuleren met elektroden 

worden eloquente taalgebieden in kaart gebracht, terwijl taaltaken worden afgenomen 

(Duffau, 2002a). De meeste studies rapporteren het intraoperatief afnemen van teltaken en 

een benoemtaak (Gatignol, Capelle, Le Bihan & Duffau, 2004; Papagno et al., 2011). Echter, 

dit is onvoldoende om verschillende soorten taalproblemen (andere dan 

benoemingsproblemen) in kaart te brengen.  

 Onlangs is een gestandaardiseerd linguïstisch testprotocol ontwikkeld (DuLIP = Dutch 

Linguistic Intraoperative Protocol) (De Witte et al., 2013) door de onderzoeksgroep Klinische 

en Experimentele Neurolinguïstiek van de Vrije Universiteit Brussel, en de afdelingen 

neurochirurgie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en het AZ St Lucas. Er wordt 

volgens het protocol als volgt te werk gegaan: Tijdens het toepassen van de DES techniek is 

de patiënt wakker onder plaatselijke verdoving en dient hij (taal)taken uit te voeren. Deze 

taken zijn gebaseerd op klinische expertise en bestaan uit herhaaltaken en benoemtaken 

tijdens stimulatie. Tijdens tumorresectie worden er verschillende taken op fonologisch, 

semantisch en syntactisch niveau afgenomen afhankelijk van de tumorlocatie en wordt de 

spontane taal geobserveerd. Onderwerpen voor het gesprek worden preoperatief 

afgestemd met de patiënt. De preoperatieve prestaties op de taken worden als referentie 

gebruikt tijdens de operatie. Aan de hand van deze beeldvorming wordt er een veilige route 

naar de tumor gekozen en wordt de tumor verwijderd.  

 

Zonder behandeling zijn de eerder beschreven symptomen permanent en zullen ze enkel 

verergeren. Uit verschillende studies komt naar voren dat er al cognitief herstel plaatsvindt 

binnen 3 maanden na de operatie (Bello et al., 2007; Santini et al., 2012; Talacchi et al., 

2010; Teixidor et al., 2007; Tucha et al., 2003). Volgens deze studies vindt direct na de 

operatie eerst een achteruitgang plaats, waarna binnen 3 maanden een vooruitgang 

optreedt. Binnen deze onderzoeken is er slechts gekeken naar één domein binnen de 

cognitieve functies of er zijn globale maten gebruikt. Uit onderzoek naar het effect van een 

wakkeroperatie op cognitieve problemen met een uitgebreid neuropsychologisch 

testprotocol komt naar voren dat de problemen op korte termijn, tot 3 maanden na de 

operatie, verergeren (Satoer et al., 2012). Er werd hier een achteruitgang gevonden binnen 
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de domeinen taal, executieve functies en aandacht. Op de lange termijn, tot 1 jaar na de 

operatie, blijken de patiënten te herstellen, waardoor de cognitieve schade beperkt is 

(Satoer et al., 2014).  

Gliomen en conversatieproblemen 

Bij patiënten met gliomen in de eloquente gebieden van de cerebrale cortex komt vaak 

tijdens de anamnese naar voren dat zij taalproblemen ondervinden tijdens het uitvoeren van 

de algemene dagelijkse bezigheden. Dit is gebaseerd op klinische ervaring in het Erasmus 

Medisch Centrum. Voorbeelden van klachten van deze patiënten zijn: 

woordvindingsproblemen en verminderde vloeiendheid van de spraak. Deze klachten 

worden niet altijd ondervangen door de Aphasia Severity Rating Scale (ASRS) (Goodglass, 

1983). Dit is een 6-puntsschaal, waarbij 0=’geen bruikbare spreektaal of bruikbaar verstaan 

van spreektaal’ en 5=’minimale belemmering in de gesproken taal’. In het onderzoek van 

Satoer et al. (2012) geven meer patiënten tijdens de anamnesegesprekken aan dat ze 

problemen hebben tijdens de dagelijkse conversatie, dan met de ASRS wordt gemeten. 

 Naar aanleiding van de genoemde taalklachten is er onderzoek gedaan aan de hand van 

gestandaardiseerde taaltesten. Uit verschillende onderzoeken zijn zowel voor als na de 

operatie afwijkend lagere scores op benoemingstaken gevonden ten opzichte van gezonde 

mensen (Santini et al., 2012; Satoer et al., 2013). Verstoring in de spontane spraak zou 

kunnen ontstaan uit ernstige woordvindingsmoeilijkheden. Wanneer een patiënt een  

bepaald woord niet kan vinden, is het logisch dat hij de zin niet afmaakt of op een andere 

manier hervat. 

 Het lijkt echter ook van belang te zijn de spontane taal van de patiënten te analyseren. De 

spontane taal binnen de dagelijkse conversatie bestaat uit een continue interactie van de 

linguïstische niveaus (semantiek, fonologie en morfosyntaxis)  (Prins & Bastiaanse, 2004). 

Taal is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en dus belangrijk voor de kwaliteit 

van leven. De taaltests lijken de conversatieproblemen onvoldoende in kaart te brengen; zij 

geven enkel een beeld van de prestaties op de afzonderlijke linguïstische niveaus. Aangezien 

LGG patiënten doorgaans milde stoornissen vertonen op het gebied van taal, kan er op 

individuele taaltests goed gescoord worden, terwijl er binnen de dagelijkse conversatie 

cognitief meer wordt gevraagd van de spreker en er hier eerder problemen optreden 

(Jaecks, Hielscher-Fastabend & Stenneken, 2012). Ook op de ASRS lijken de taalproblemen 
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die de patiënten ondervinden onvoldoende naar voren te komen (Satoer, 2012). Daarnaast 

bleek spontane taal belangrijk te zijn om te monitoren bij tumoren in het SMA gebied (het 

supplementair motorgebied), waarbij de spontane taal is aangetast, terwijl de patiënt op 

taaltests normaal scoort (Lacy Costello & Warrington, 1989), ook bekend als een dynamische 

afasie. Dit type afasie komt weinig voor bij CVA patiënten, maar relatief vaak bij LGG 

patiënten. Het is dus interessant om te onderzoeken of er een verband is tussen het 

herstelverloop op de taaltesten en dit te vergelijken met de spontane taal. 

 Met behulp van een kwantitatieve analyse van afatische symptomen in de spontane taal 

kan er uitgebreider bekeken worden welke specifieke problemen er optreden in de 

dagelijkse conversatie (Prins & Bastiaanse, 2004). Deze onderzoeksmethode wordt ook vaak 

gebruikt onder mensen met een afasie ten gevolge van een CVA en zou een goede aanvulling 

zijn op de taaltesten. Bovendien: Sinds er meer aandacht is gekomen voor de participatie 

van afatische sprekers in het dagelijks leven, is een spontane taalanalyse als diagnostisch 

instrument een stuk belangrijker geworden (WHO, 2001). Verbetering in de spontane 

taalproductie is vaak het belangrijkste doel van de behandeling van een afasiepatiënt en dus 

dient een analyse van de spontane taal onderdeel te zijn van de diagnostiek (Lind, 

Kristoffersen, Moen & Simonsen, 2009). 

 

Door Satoer et al. (2013) is voor het eerst onderzoek gedaan naar de invloed van de 

verschillende linguïstische variabelen op de dagelijkse conversatie (2013). In hun onderzoek 

is van 27 patiënten de spontane taal geanalyseerd op 1 maand preoperatief (T1) en 3 

maanden postoperatief (T2). Omdat er nog geen eerder onderzoek was gedaan naar de 

spontane taal bij LGG patiënten en hier dus nog niets over bekend was, is er gekozen voor 

een brede set aan linguïstische variabelen: Lexicale Diversiteit, Mean Length of Utterance in 

words (MLUw), Herhalingen, Zelfverbeteringen en Incomplete Zinnen.  

 Bij de selectie van de variabelen zijn klinische observaties als uitgangspunt genomen. De 

klassieke parameters (zoals fonologische parafasieën, semantische parafasieën en 

neologismen) zijn niet van toepassing, omdat de taal van de LGG patiënten niet ernstig 

gestoord is. Tijdens observatie van LGG patiënten valt op dat er sprake is van minder 

vloeiende taalproductie. Dat wil zeggen, de patiënten produceren veel herhalingen en 

zelfverbeteringen. Daarnaast lijken zinnen vaker dan bij gezonde mensen niet afgemaakt te 
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worden of worden ze na een lange pauze hervat. Hieruit volgen de linguïstische variabelen 

(voor definitie, zie tabel 1.): Herhalingen, Zelfverbeteringen en Incomplete zinnen.  

 Ook uit de afasieliteratuur zijn variabelen geselecteerd; Lexicale Diversiteit en MLUw zijn 

volgens Niewold (2006) veel gebruikte variabelen bij een spontane taalanalyse van 

afasiepatiënten. Lexicale Diversiteit wordt bestudeerd door de Type Token Ratio (TTR) te 

berekenen. De TTR is het aantal types gedeeld door het aantal tokens. Het staat voor 

hoeveel verschillende woorden iemand gebruikt ten opzichte van het totaal aantal woorden. 

Het TTR blijkt uit onderzoek van Fergadiotis, Wright en Hess (2013) een goede maat te zijn 

om lexicale diversiteit te meten bij afasiepatiënten. Op morfosyntactisch niveau wordt er 

gekeken naar de gemiddelde uitingslengte in woorden (MLUw) (Bastiaanse, 2011; Grande et 

al., 2008) als maat voor grammaticale complexiteit (Borovsky, Saygin, Bates & Donkers, 

2007). Om de uitingsgrenzen binnen de samples te bepalen is de ASTA standaard (Boxum & 

Zwaga, 2007) als richtlijn gebruikt. Er is op het gebied van de fonologie geen variabele 

geselecteerd, omdat er over het algemeen geen fonematische parafasieën en neologismen 

te horen zijn. In onderstaand schema, tabel 1., staan de geselecteerde linguïstische 

variabelen nogmaals uitgelegd: 

Linguïstische variabele Operationele definitie 

Lexicale Diversiteit Type Token Ratio: aantal types gedeeld door het aantal tokens. Er 
worden vaak dezelfde woorden gebruikt in een stuk spraak. Het aantal 
verschillende woorden is het aantal types. Het sample bestaat in dit 
onderzoek uit 300 woorden (= tokens).  

Gemiddelde uitingslengte 
in woorden (MLUw) 

Het aantal complete uitingen gedeeld door het aantal woorden (hier 
300). 

Herhalingen (Boxum & 
Zwaga, 2007) 

Totaal aantal herhalingen binnen het taalsample. 
- Een herhaling wordt meegeteld in het totaal aantal van 300 

woorden 
- Er is sprake van een herhaling als tenminste 50% van het aantal 

fonemen van het doelwoord is gerealiseerd. Indien minder dan 
50% van het doelwoord is gerealiseerd, is er sprake van een valse 
start.  

- Een herhaling hoeft niet direct aansluitend op de eerste realisatie te 
volgen. 

- Uitzonderingen zijn /ja/, /nee/ en /nou/. 
- Vb. : Ik ben geen [/] ik ben geen klusjesman 

Zelfverbeteringen  Totaal aantal zelfcorrecties binnen het taalsample. 
- Een zelfverbetering wordt meegeteld in het totaal aantal van 300 

woorden. 
- Er is sprake van een zelfverbetering als een woord vervangen wordt 

door een woord van dezelfde woordsoort. 
- Vb.: Ik heb nou [//] ik ben nou bijna klaar met een jaar 

chemotherapie 
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Incomplete zinnen Aantal incomplete zinnen per sample gedeeld door het totale aantal 
uitingen.  
- De zin is niet afgemaakt en mist nog een zelfstandignaamwoord, 

werkwoord of een ander verplicht spraakelement. 
- De zin is incompleet, zonder dat de spreker wordt onderbroken 

door de andere spreker óf de zin is incompleet, onderbroken door 
de spreker zelf. 

- Vb.: Ga ik naar een […] 
       Ik vind dat […] 

Tabel 1. Geselecteerde linguïstische variabelen en hun definities. 

Uit het onderzoek van Satoer et al. (2013) kwam naar voren dat de patiënten significant 

meer incomplete uitingen (variabele Incomplete Zinnen) produceerden op T1 en T2 dan een 

controlegroep van gezonde mensen. Daarnaast was de gemiddelde uitingslengte van 

complete zinnen in woorden (variabele MLUw) postoperatief (T2) significant korter bij de 

patiënten dan bij de gezonde controlegroep. Er werd een positieve correlatie gevonden 

tussen de Boston Benoemtaak (BBT) (Kaplan, Goodglass & Weintraub, 2001) en Incomplete 

Zinnen op T1. Op T2 correleerden de BBT en MLUw significant met elkaar. Er werden geen 

andere correlaties gevonden tussen taaltaken en linguïstische variabelen op T1 en T2. De 

spontane taal lijkt dus iets anders te meten dan de taaltaken en is een toevoeging aan het 

onderzoeksprotocol. Tumorlocatie en tumorgraad hadden geen invloed op de spontane 

taalprestaties van de patiënten. 

 Door plasticiteit van het brein kunnen er nog cognitieve veranderingen plaatsvinden tot 1 

jaar na de operatie (Duffau, 2005; Klein et al., 2012). Dit wordt ook aangetoond door het 

onderzoek van Satoer et al. (2014); het herstelverloop van de taal na de wakkeroperatie 

duurt hier langer dan drie maanden. Binnen het onderzoek is namelijk nog een significante 

vooruitgang te vinden op de benoemtaken en Letter Fluency taak tussen 3 maanden en 1 

jaar postoperatief, terwijl er tussen 1 maand preoperatief en 3 maanden postoperatief een 

achteruitgang gevonden wordt (2014). Dit is in tegenstelling tot de algemene aannames in 

de literatuur die een herstelperiode van 3 maanden rapporteerden (Bello et al., 2007; Santini 

et al, 2012; Talacchi et al., 2010; Teixidor et al., 2007; Tucha et al., 2003). De spontane taal is 

tot nu toe alleen nog tot drie maanden na de operatie onderzocht (Satoer et al., 2013). Er is 

in de literatuur over de spontane taal op lange termijn geen informatie gevonden (zie 

literatuur-search in bijlage 1).  

 Het in kaart brengen van de problemen die op lange termijn optreden, is van groot 

belang, zodat de risico’s van de ingreep op de taal van de patiënt ingeschat kunnen worden.  
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Daarnaast kan er aan de hand van de resultaten postoperatief beter gerichte taaltherapie 

gegeven worden.  

 Tijdens de wakkeroperatie wordt de taal gemonitord. Op dit moment gebeurt dat in het 

Erasmus Medisch Centrum door verschillende taaltaken af te nemen en de spontane taal te 

beoordelen. Het is belangrijk dat de taaltaken afgestemd worden op de op mogelijke 

(taal)problemen die door het wegnemen van weefsel kunnen ontstaan. De selectie van de 

taaltaken gebeurt nu op basis van klinische ervaring van de linguïst. Men kan mogelijk 

taalproblemen voorkomen door weefsel te sparen. Het is daarom van belang om te 

onderzoeken wat het herstel van de spontane taal is in de periode na 3 maanden tot 1 jaar 

postoperatief en wat de relatie is tussen de aard en de locatie van de tumor op dit 

herstelverloop. Daarnaast dient er vastgesteld te worden wat het belang is van een 

spontane taalanalyse op de langere termijn naast de reguliere testen.  Dit zal in deze studie 

onderzocht worden door middel van een analyse van de spontane taal aan de hand van 

dezelfde linguïstische variabelen als gebruikt in Satoer et al. (2013): Lexicale Diversiteit, 

MLUw, Incomplete Zinnen, Zelfverbeteringen en Herhalingen. 

Onderzoeksvragen en hypothesen 

Hoofdvraag 

1. Wat is het herstelverloop van de spontane taal bij patiënten met gliomen in de functionele 

gebieden van de cerebrale cortex die behandeld worden door middel van een 

wakkeroperatie?  

Subvragen 

1.1. Wat is het lange termijn effect van de wakkeroperatie op de spontane taal? In welke 

linguïstische variabelen zijn er op T3 (1 jaar postoperatief) problemen te vinden in 

vergelijking met gezonde mensen? 

Voor het lange termijneffect (metingen op T3) wordt verwacht dat er nog een verschil te 

vinden is tussen de controlegroep en de patiëntengroep. In het onderzoek van Satoer et al. 

(2014) worden nog taalproblemen gevonden op 1 jaar na de operatie; de patiënten 

verschillen van de controlegroep op de BBT en Category Fluency. De tumor en de operatie 
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zullen waarschijnlijk toch blijvende schade aangericht hebben, waardoor volledig herstel van 

de spontane taal niet mogelijk is. Daarnaast kan er sprake zijn van teruggroei van de tumor. 

 

1.2. Is er bij de patiënten een verandering te vinden tussen de metingen T1 (1 maand 

preoperatief) en T3 (1 jaar postoperatief) op de linguïstische variabelen die op eerdere 

testmomenten en/of op T3 verschillen van de controlegroep?  

1.3 Is er bij de patiënten een verandering te vinden tussen de metingen T2 (3 maanden 

postoperatief) en T3 (1 jaar postoperatief) op de linguïstische variabelen die op eerdere 

testmomenten en/of op T3 verschillen van de controlegroep? 

Plasticiteit van het brein zorgt ervoor dat er nog cognitieve verbeteringen op kunnen treden 

tot 1 jaar na de operatie (Duffau, 2005). Taalproblemen en dus conversatieproblemen zijn 

onderdeel van de cognitieve mogelijkheden van de patiënt. Door de plasticiteit van het brein 

zouden de conversatieproblemen op lange termijn kunnen verminderen. In het onderzoek 

van Satoer et al. (2012) blijken de cognitieve problemen op korte termijn te verergeren (T1-

T2) (2012). Tussen T2 en T3 wordt een significante verbetering op de Boston Benoemtaak 

(BBT) en Letter Fluency taak gevonden (Satoer et al, 2014). Hieruit volgt dat de patiënten 

waarschijnlijk op T3 nog vooruitgaan in hun spontane taalproductie, waardoor verwacht 

wordt dat er een verschil te zien zal zijn op de linguïstische variabelen tussen T2 en T3. 

Tussen T1 en T3 blijft het niveau van de patiënten mogelijk gelijk, omdat de problemen die 

op T1 al optraden waarschijnlijk blijvend zijn.  

 

1.4. Correleren de afwijkende linguïstische variabelen op T3 met de afwijkende standaard 

taaltests op T3? 

Op T3 scoren de patiënten significant afwijkend op de Boston Benoemtaak (BBT) (t = -4,230, 

p < 0,001) in vergelijking met gezonde mensen (Satoer et al., 2014). Een vooruitgang op de 

BBT zorgt mogelijk tot minder afgebroken uitingen. Wanneer een patiënt een bepaald woord 

niet kan vinden, is het logisch dat hij de zin niet afmaakt of op een andere manier hervat. 

Een afwijkend hoog aantal incomplete uitingen zou dan een lexicaal probleem zijn; de juiste 

woorden kunnen niet gevonden worden. Echter, er wordt in de eerdere studie (Satoer et al., 

2013) geen correlatie gevonden tussen de BBT en Incomplete Zinnen. Het lijkt dus 

onwaarschijnlijk dat er nu wel een correlatie wordt gevonden tussen deze variabelen. 
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 Daarnaast wijken de patiënten op T3  significant af op de taak Category Fluency (t = -

6,764, p < 0.001) in vergelijking met gezonde mensen (Satoer et al., 2014). Deze taak staat 

mogelijk in verband met de linguïstische variabele Lexicale Diversiteit. Bij een lager type 

token ratio (TTR) gebruikt iemand minder verschillende woorden. Dit zou teruggevonden 

kunnen worden in de Category Fluency taak, waarbij iemand zoveel mogelijk verschillende 

woorden binnen één categorie op dient te noemen. Voor de Category Fluency taak dienen 

alleen zelfstandignaamwoorden opgenoemd te worden, terwijl de TTR in dit onderzoek is 

gemeten over alle woordsoorten. Echter, ook hier geldt weer dat er in het voorgaande 

onderzoek geen correlatie is gevonden tussen de Category Fluency taak en Lexicale 

Diversiteit (Satoer et al., 2013). 

 Er zijn geen syntactische taken afgenomen. Er kan dus niet beoordeeld worden of de in 

dit onderzoek geselecteerde linguïstische variabelen correleren met een syntactische taak en 

of de problemen in de spontane taal syntactisch van aard zijn. 

Secundaire vragen 

2. Heeft de tumorgraad (LGG of HGG) na onderzoek van het biopt invloed op de spontane 

taal op T3? Verschillen de groepen LGG en HGG van elkaar? 

Op T2 maakten LGG patiënten significant minder lange zinnen (MLUw) en significant meer 

Incomplete Zinnen dan de controlegroep (Satoer et al., 2013). De HGG patiënten weken 

enkel significant af van de controlegroep op de variabele Incomplete Zinnen. Echter, de 

groepen LGG en HGG verschilden niet significant van elkaar (p = 0.851 in MLUw en p = 0.989 

in Incomplete Zinnen). Omdat er op T2 al geen verschil gevonden is tussen LGG en HGG 

patiënten, wordt er in eerst instantie niet verwacht dat hier op T3 wel een verschil te zien zal 

zijn. Er vindt echter bij de HGG patiënten binnen een jaar vaak al natuurlijke hergroei plaats. 

Dit zou er toe kunnen leiden dat de HGG patiënten op T3 slechter scoren dan HGG 

patiënten. 

 

3. Heeft de locatie van de tumor (taalgebied of niet taalgebied) invloed op de spontane taal 

op T3? Onder taalgebieden wordt verstaan: gyrus frontalis inferior, gyrus subcentralis, gyrus 

supramarginalis, gyrus angularis en gyrus temporalis inferior, medius en superior. 

Onder niet-taalgebieden wordt verstaan: gyrus precentralis en gyrus frontalis medius of 

superior, zonder betrokkenheid van de gyrus frontalis inferior. 
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Er werd op T2 door zowel patiënten met een tumor in het taalgebied als patiënten met een 

tumor in een niet-taalgebied significant afwijkend gescoord ten opzichte van de 

controlegroep op Incomplete Zinnen (Satoer et al, 2013). De beide groepen verschilden niet 

significant van elkaar. Er wordt ook geen verschil verwacht op T3. 

Hypotheses 

De hierboven beschreven verwachtingen leiden tot de volgende hypotheses: 

1. De spontane taal van LGG patiënten herstelt zich nog tot 1 jaar na de operatie, maar er 

blijven nog problemen in de spontane taal bestaan op 1 jaar na de operatie. De spontane 

taalvariabelen meten iets anders de taaltaken; er wordt geen correlatie gevonden.  

2. HGG patiënten hebben slechtere spontane taalprestaties dan LGG patiënten op 1 jaar na 

de operatie.  

3. Tumorlocatie heeft geen invloed op de spontane taal op 1 jaar na de operatie. 

Methode 

Design 

Het design is een longitudinale observationele studie.  

Proefpersonen 

Er is spontane taal vergaard van 19 patiënten met gliomen in de linker hemisfeer op 1 jaar 

na de operatie. Deze patiënten behoorden ook tot de patiëntengroep die door Satoer et al. 

(2013) is onderzocht. De patiënten zijn geselecteerd aan de hand van de volgende 

inclusiecriteria:  

- Een bij preoperatieve diagnose door middel van fMRI verondersteld laaggradig 

onbehandeld glioom in motorische of talige hersengebieden volgens de klassieke 

indeling, hieronder nader uitgelegd (Naidich, Hof, Gannon, Yousry & Yousry, 2001) 

- 18 – 65 jaar oud 

- moedertaalspreker van de Nederlandse taal 

De patiënten mochten geen geschiedenis hebben van een neurologische of psychiatrische 

aandoening die de cognitie kan beïnvloeden. Daarnaast mochten zij ook geen (verleden van) 

misbruik van verdovende middelen hebben of leiden aan permanente cognitieve of 

motorische problemen. 
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De plaats van het glioom is in eerder onderzoek bepaald aan de hand van drie-dimensioneel 

en twee-dimensioneel MRI-beeld. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen taalgebied of 

niet-taalgebied. Deze beslissing was gebaseerd op het klassieke taalmodel (Naidich et al., 

2001). Het klassieke taalmodel veronderstelt dat de gyrus frontalis inferior, gyrus 

subcentralis, gyrus supramarginalis, gyrus angularis en gyrus temporalis inferior, medius en 

superior tot de taalgebieden behoren, terwijl de gyrus precentralis en gyrus frontalis medius 

of superior, zonder betrokkenheid van de gyrus frontalis inferior, belangrijk zijn voor andere 

niet-talige functies. Naar de laatstgenoemde gebieden zal in dit onderzoek verwezen worden 

als ‘motorgebieden’. 

 De tijd tussen diagnose en operatie verschilt erg binnen de groep. Sommige patiënten 

hebben de diagnose al jaren voor de operatie gekregen, terwijl anderen bijna direct 

geopereerd worden. Dit kan mogelijk verklaard worden door het beleid van de afgelopen 

jaren. Bij patiënten met een vermoedelijk LGG werd in Nederland jarenlang een afwachtend 

beleid gerechtvaardigd (Sizoo et al., 2010), zoals beschreven in de Landelijke Richtlijn 

Gliomen (LWNO, 2007), omdat levensduur niet zou toenemen. Echter, nu bekend is dat een 

operatie eerder positieve gevolgen heeft dan negatieve gevolgen, wordt er sneller 

overgegaan tot een operatie (Sizoo et al., 2010).   

 Postoperatief werd binnen 72 uur een MRI scan gedaan om te controleren hoeveel 

tumorweefsel er verwijderd was en zodat met later gemaakte MRI beelden bekeken kan 

worden of er sprake is van tumorteruggroei. De METC van Erasmus Medisch Centrum heeft 

toestemming gegeven en alle patiënten hebben informed consent gegeven. Naast de 

patiëntengroep werd een controlegroep geselecteerd, gematchet voor geslacht, leeftijd, 

opleiding en schrijfhand. 

Procedure 

De meetmomenten vonden plaats op 1 maand preoperatief (T1), en 3 maanden (T2) en 1 

jaar (T3) postoperatief. De spontane taalopnames op T1 en T2 zijn eerder verzameld en  

geanalyseerd; hierover is verslag gedaan door Satoer et al. (2013). Om te bekijken wat de 

langetermijneffecten zijn van de operatie wordt hier het derde meetmoment (T3) 

geanalyseerd en vergeleken met de eerdere meetmomenten (T1 en T2). 



- 16 - 
 

Materiaal 

Voor de taalopname werd er een gesprek gevoerd met een interviewer. Aan de interviewer 

was de taak om door middel van het stellen van open vragen spontane taal te vergaren. Dit 

gebeurde aan de hand van drie onderwerpen met minimale interventie van een interviewer: 

(1a) medische status (voor de LGG patiënten), (1b) meest recente doktersbezoek (voor de 

controlegroep)en (2) werk en (3) hobby’s (voor beide groepen). Er is gekozen voor een 

enigszins ongemakkelijk onderwerp voor de controlegroep (doktersbezoek), omdat het 

praten over de medische status voor patiënten ook ongemakkelijk kan zijn. 

 Een sample van de eerste 350 woorden geuit door de patiënt werd uit de taalopname 

geselecteerd. De eerste 50 woorden werden niet meegenomen in de analyse, zodat emotie 

en gespannenheid zo min mogelijk invloed hebben op de spontane taal. Een sample van 300 

woorden is een veel gebruikte maat om een betrouwbare analyse uit te voeren (Bastiaanse 

& de Jong, 1996). De samples zijn getranscribeerd met de ASTA Standaard (Boxum & Zwaga, 

2007) als richtlijn. De ASTA (Analyse voor Spontane Taal bij Afasie) is een standaard 

opgesteld door de VKL (Vereniging voor Klinisch Linguïstiek) voor de kwantitatieve analyse 

van de spontane taal van afasiepatiënten. In deze standaard staat uitgebreid beschreven hoe 

een kwantitatieve analyse van de spontane taal van afasiepatiënten uitgevoerd dient te 

worden, zodat er een eenduidige werkwijze is. De standaard beschrijft bijvoorbeeld hoe een 

opname te maken en te transcriberen, uitingsgrenzen te bepalen en woorden te tellen.  Bij 

twijfel over het bepalen van de juiste uitingsgrens en de juiste codering van variabelen werd 

overlegd en genoteerd waarom een bepaalde keuze gemaakt was. Het sample is genoteerd 

in CHAT formaat (MacWhinney, 2014). 

Variabelen 

Voor de analyse van de spontane taalsamples op T3 worden opnieuw de door Satoer et al. 

(2013) geselecteerde linguïstische variabelen gebruikt; Lexicale Diversiteit (TTR), MLUw, 

Herhalingen, Zelfverbeteringen en Incomplete Zinnen. De analyse van de linguïstische 

variabelen wordt uitgevoerd met behulp van het programma CLAN (Computerized Language 

Analysis) (MacWhinney, 2014) (Bijlage 2). Dit is een veelgebruikte methode voor de analyse 

van kindertaal en wordt ook gebruikt om de taal te analyseren van patiënten met een afasie 

ten gevolge van een CVA. 
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Statistische analyse 

De karakteristieken van de patiëntengroep en de controle groep worden vermeld aan de 

hand van beschrijvende statistiek door middel van verhoudingspercentages. Hierin worden 

de variabelen geslacht, leeftijd, opleiding, schrijfhand en verschillende tumorgerelateerde 

variabelen meegenomen. Aan de hand van de eerste vier genoemde variabelen wordt 

bekeken of de controlegroep significant verschilt van de patiëntengroep. De 

tumorgerelateerde variabelen worden genoteerd om inzicht te krijgen in de patiëntengroep. 

 Er wordt naar de individuele groeicurven van T1, T2 en T3 gekeken om een indruk te 

krijgen van de variatie in de patiëntengroep. Deze curven worden voor elke linguïstische 

variabele gemaakt. 

 Met behulp van de Shapiro-Wilk test wordt vastgesteld of de data per linguïstische 

variabele normaal verdeeld zijn. Afhankelijk van deze uitkomst wordt er gebruik gemaakt 

van parametrische of non-parametrische toetsen. 

 Om het herstelverloop te bekijken wordt er allereerst onderzocht op welke variabelen de 

patiënten op T3 afwijken van de controlegroep. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 

ANOVA of de non-parametrische Kruskal-Wallis toets. De verschillen tussen de afwijkende 

linguïstische variabelen tussen T1 en T3 en tussen T2 en T3 worden berekend met een 

gepaarde t-toets of de non-parametrische Wilcoxon Signed Rank toets. Een repeated 

measures test is hier niet aangewezen, omdat er enkel twee vergelijkingen moeten worden 

gemaakt. 

 Pearson’s r wordt berekend tussen de linguïstische variabelen waarop de patiënten 

afweken van de controlegroep op T3 en de gestandaardiseerde taaltests (de BBT en de 

Category Fluency taak) op T3, zodat onderzocht kan worden of de spontane taal correleert 

met de taaltests. 

 Voor de afwijkende linguïstische variabelen op T3 wordt gekeken of de tumorgraad en de 

tumorlocatie (taalgebied of niet-taalgebied) hier invloed op hebben door middel van een 

ANOVA of een Kruskal-Wallis toets. 
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Resultaten 

Demografische gegevens 

De demografische gegevens van de patiënten en de controlegroep staan beschreven in tabel 

2. Er is een significant verschil in geslacht tussen de patiëntengroep en de controlegroep (p < 

0,05). In totaal hadden 11 patiënten volgens het klassieke taalmodel (Naidich et al., 2001) 

een glioom gelokaliseerd in een taalgebied. Bij 5 patiënten zat de tumor in een motorgebied 

en van 2 patiënten was de locatie van de tumor niet bekend. De laatstgenoemden werden 

behandeld in een ander ziekenhuis. Tijdens de operatie is bij alle patiënten een biopt van de 

tumor genomen. Uit analyse van de biopten bleek in 38,9% van de gevallen de op basis van 

MRI gestelde diagnose (LGG) foutief te zijn. In al deze gevallen werd een HGG vastgesteld. 

Deze patiënten zijn alsnog geïncludeerd, omdat zij dezelfde behandeling hebben gehad als 

LGG patiënten. 

Demografische gegevens Patiënten (N=18)  Controlegroep (N=21) 

Mannelijk geslacht 15 (72,2%)  8 (38,1%) 

Leeftijd 37,86 (19-62)  39,45 (19-62) 

Opleidingscode 5 (4-7)  5 (4-7) 

Schrijfhand (links) 2 (11,2%)  2 (9,5%) 

    

Functioneel gebied    

  Taalgebied 11 (61,1%)   

  Motorgebied 5 (27,8%)   

  Onbekend 2 (11,1%)   

    

Tumorernst    

  LGG 11 (61,1%)   

  HGG 7 (38,9%)   

    

Verdeling tumor ernst LGG HGG  

  Taalgebied 5 (45,5%) 6 (54,5%)  

  Motorgebied 4 (80%) 1 (20%)  

  Onbekend 2 (100%) 0 (0%)  

Tabel 2. Demografische gegevens  van de patiënten en de controlegroep, en de tumorgerelateerde variabelen. 
a
Geclassificeerd volgens het coderingssysteem van Verhage (1964) (1=basis school, 7=universiteit). 

Het spontane taalsample van één patiënt bleek niet lang genoeg te zijn (250 woorden in 

plaats van 300). Deze patiënt werd dus ook niet verder meegenomen in het onderzoek. Het 

aantal geanalyseerde LGG patiënten komt hierdoor op N=18. 
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Individuele groeicurven 

Om een beeld te krijgen van de prestaties van de patiënten op de verschillende variabelen zijn er 

voor elke linguïstische variabelen individuele groeicurven gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de individuele groeicurven komt naar voren dat er sprake is van een enorme inter-

individuele variabiliteit. De spreiding in Lexicale Diversiteit (figuur 1. ) is op T3 duidelijk 

Figuur 3. Individuele groeicurven gemeten op T1, T2 en 
T3 voor de variabele Herhalingen. 

Figuur 4. Individuele groeicurven gemeten op T1, T2 en 
T3 voor de variabele Zelfverbeteringen. 

Figuur 5. Individuele groeicurven gemeten op T1, T2 en 
T3 voor de variabele Incomplete Zinnen. 

Figuur 1. Individuele groeicurven gemeten op T1, T2 en 
T3 voor de variabele Lexicale Diversiteit. 

Figuur 2. Individuele groeicurven gemeten op T1, T2 en 
T3 voor de variabele MLUw. 
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kleiner dan op T1. Op de variabele MLUw (figuur 2.) lijkt er een trend te zijn; op T3 hebben 

de meeste patiënten een kortere zinslengte dan op T1, maar dit geldt niet voor alle 

patiënten. De spreiding in MLUw is op T2 een stuk kleiner dan op T1 en T3.  Op de variabele 

Zelfverbeteringen (figuur 3.) zijn er twee patiënten die op alle meetmomenten duidelijk 

meer zelfverbeteringen produceren dan de rest van de groep. Deze patiënten behoren ook 

tot de vier patiënten die op alle meetmomenten meer herhalingen produceren 

(Herhalingen) (figuur 4.). De overige patiënten geven op Zelfverbeteringen en Herhalingen 

een aardig constant beeld. Op de variabele Incomplete Zinnen  is te zien dat sommige 

patiënten op T1 in verhouding heel weinig hun zinnen afbreken, op T2 in verhouding heel 

veel en dan op T3 weer heel weinig. Een omgekeerd beeld is echter ook te zien. Een splitsing 

in LGG en HGG of op basis van tumorlocatie gaf geen duidelijker beeld.  

Vergelijking patiënten- en controlegroep op T1 en T2 (N=18) 

Omdat er nu gebruik wordt gemaakt van een kleinere steekproef (N=18) dan in het 

onderzoek van Satoer et al. (2013) (N=27) is ook voor T1 en T2 opnieuw berekend op welke 

variabelen de patiënten verschillen van de controlegroep. De patiëntengroep verschilt op T1 

significant van de controlegroep op de variabele Incomplete Zinnen (X²(1) = 6,418, p < 0,05, r 

= -0,411). Op T1 wordt voor de overige variabelen geen verschil gevonden, terwijl in het 

onderzoek van Satoer et al. (2013) de patiënten op de variabelen MLUw en Incomplete 

Zinnen significant afweken. 

 Op T2 verschillen de patiënten significant van de controlegroep op de variabelen Lexicale 

Diversiteit (F(1, 37) = 4,132, p < 0,05, ɳ² = 0,100) en Incomplete Zinnen (X²(1) = 13,010, p < 

0,001, r = -0,578). De variabele MLUw (F(1, 37) = 12,618, p = 0,050, ɳ² = 0,100) verschilt net 

niet significant. In de grotere steekproef van Satoer et al. (2013) is Lexicale Diversiteit niet 

significant afwijkend, terwijl MLUw wel significant afwijkend is. Incomplete Zinnen is de 

enige variabele waarop de patiënten zowel in de huidige berekeningen als in die van Satoer 

et al. (2013) significant verschillen van de controlegroep op T2. 

Vergelijking patiënten met controlegroep op T3 

Uit de Shapiro-Wilk’s test komt naar voren dat de uitkomsten op de variabelen Herhalingen 

en Zelfverbeteringen voor de patiënten niet normaal verdeeld zijn (resp. p < 0,01 en p < 

0,001). De uitkomsten op de variabelen Herhalingen en Incomplete Zinnen zijn voor de 

controlegroep niet normaal verdeeld (resp. p < 0,01 en p < 0,01). De vergelijking tussen de 
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patiëntengroep en de controlegroep op T3 zal dus voor de variabelen Lexicale Diversiteit en 

MLUw gedaan worden met een ANOVA, terwijl er voor de overige linguïstische variabelen 

gebruik wordt gemaakt van de non-parametrische variant, Kruskal-Wallis. 

Linguïstische 
variabele 

post operatief 1 jaar 
patiënten (N=18) 

controlegroep 
(N=21) 

df F p waarde ɳ² 

Lexicale 
Diversiteit 

0,46 (0,03) 0,48 (0,03) 37 5,068 0,030 0,120 

MLUw 7,50 (1,28) 9,50 (2,05) 37 12,830 *0,001 0,257 

Tabel 3. De gemiddelde waarden op de normaalverdeelde linguïstische variabelen voor patiënten op T3 en de 

controlegroep. Getoetst met een ANOVA.  Standaarddeviaties tussen haakjes. *gelijke varianties van de groepen niet 

aangenomen. 

In vergelijking met de controlegroep waren de waarden op Lexicale Diversiteit en MLUw van 

de patiënten significant lager (resp. F(1, 37) = 5,068, p < 0,05, ɳ² = 0,120 en F(1, 37) = 12,830, 

p < 0,01, ɳ² = 0,257) (zie tabel 3).  Aan de effectgroottes is te zien dat de groepsindeling 

echter maar een klein deel van de variantie van Lexicale Diversiteit en MLUw verklaart. 

Daarnaast wees Levene’s test uit dat de variantie in de variabele MLUw ongelijk is tussen de 

patiëntengroep en de controlegroep (F(1, 37) = 6,12,  p < 0,05). De onderzoeksgroepen zijn 

echter ongeveer even groot, dus hoeft de data niet getransformeerd te worden. 

Linguïstische 
variabele 

postoperatief 1 jaar 
patiënten (N=18) 

controlegroep 
(N=21) 

df X² Z p waarde r 

Herhalingen 7,11 (7,41) 6,05 (5,45) 1 0,01 -0,099 0,921 0,016 

Zelfverbeteringen 2,67 (3,09) 3,86 (2,18) 1 4,93 -2,220 0,026 0,356 

Incomplete zinnen 0,13 (0,06) 0,02 (0,03) 1 22,837 -4,779 0,000 0,765 

Tabel 4. De gemiddelde waarden op de niet-normaalverdeelde linguïstische variabelen voor patiënten op T3 en de 

controlegroep. Getoetst met Kruskal-Wallis toets en Mann-Whitney voor bepaling effectgroottes. Standaarddeviaties 

tussen haakjes. 

De waarden van de variabelen Zelfverbeteringen en Incomplete Zinnen verschillen significant 

tussen beide groepen (resp. X²(1) = 4,930, p < 0,05 en X²(1) = 22,837, p < 0,001). De 

patiënten onderbreken op T3 vaker hun zinnen en verbeteren zichzelf minder vaak dan de 

controlegroep. Mann-Whitney tests zijn gebruikt om de effectgroottes te berekenen. De 

variantie binnen Zelfverbeteringen wordt matig verklaard door de groepsindeling (r = 0,356) 

en de variantie binnen Incomplete Zinnen wordt sterk verklaard door de groepsindeling (r = 

0,765). De patiënten en de controlegroep verschillen niet significant van elkaar op de 

variabele Herhalingen. Op Herhalingen verschillen de patiënten op geen enkel meetmoment 

van de controlegroep en  deze variabele zal dus niet voor verdere analyses gebruikt worden. 
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Herstelverloop spontane taal 

De variabelen waarop de patiënten verschillen van de controlegroep op T3, Lexicale 

Diversiteit, MLUw, Incomplete Zinnen en Zelfverbeteringen, worden opnieuw gebruikt om te 

bepalen of er een verschil is tussen T1 en T3, en tussen T2 en T3.   

Linguïstische variabele T1 (N=17
b
) T3 (N=17) df t(/T*) p- waarde d 

Lexicale Diversiteit 0,47 (0,01) 0,46 (0,01) 16 0,795 0,438 0,193 

MLUw 8,97 (0,39) 7,45 (0,32) 16 3,103 0,007 0,753 

Incomplete Zinnen 0,06 (0,01) 0,13 (0,01) 16 -3,308 0,004 -0,802 

Zelfverbeteringen* 4,76 (4,92) 2,71 (3,18) 16 -2,784 0,005 -0,477 

Tabel 5. De gemiddelde waarden op de afwijkende linguïstische variabelen van de patiënten op T1 en T3. *non-

parametrisch getoetst. Standaarddeviaties tussen haakjes. 

b Van één patiënt ontbreekt een preoperatieve spraakopname (T1). 

Tussen de preoperatieve meting (T1) en de meting 1 jaar postoperatief (T2) worden 

significante verschillen gemeten op MLUw, Incomplete Zinnen en Zelfverbeteringen. De 

patiënten maken minder lange zinnen (MLUw) op T3, dan op T1 (t(16) = 3,103, p < 0,01, d = 

0,753). De Cohen’s d (Cohen, 1992) geeft aan dat er een middelgrote relatie is tussen het 

meetmoment en de gemiddelde uitingslengte. Daarnaast maken de patiënten vaker hun 

zinnen niet af (Incomplete Zinnen) dan op T1 (t(16) = -3,308, p < 0,01, d = -0,802) en 

verbeteren ze zich minder vaak (T(16) = -2,784, p < 0,01, d = -0,477). De relatie tussen het 

meetmoment en het aantal incomplete zinnen is groot en de relatie tussen het 

meetmoment en het aantal zelfverbeteringen is klein. 

Linguïstische variabele T2 (N=18) T3 (N=18) df t(/T*) p-waarde d 

Lexicale Diversiteit 0,45 (0,01) 0,46 (0,01) 17 -0,236 0,816 -0,056 

MLUw 8,44 (0,22) 7,50 (0,30) 17 3,157 0,006 0,055 

Incomplete Zinnen 0,09 (0,02) 0,13 (0,01) 17 -2,214 0,041 -0,522 

Zelfverbeteringen* 6,06 (7,22) 2,67 (3,09) 17 -2,930 0,003 -0,049 

Tabel 6. De gemiddelde waarden op de afwijkende linguïstische variabelen van de patiënten op T2 en T3. *non-

parametrisch getoetst. Standaarddeviaties tussen haakjes. 

Ook tussen T2 en T3 worden significante verschillen gevonden op de variabelen MLUw, 

Incomplete Zinnen en Zelfverbeteringen. Op T3 worden minder lange zinnen geuit (MLUw) 

dan op T2 (t(17) = 3,157, p < 0,01, d = 0,055). Dit effect is echter verwaarloosbaar. Het aantal 

Incomplete Zinnen is op T3 hoger dan op T2. Dit is een middelgroot negatief statistisch 

significant verschil (t(17) = -2,214, p < 0,05, d = -0,522). Het aantal zelfverbeteringen ligt op 
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T3 een stuk lager dan op T2. Hier is het effect van het meetmoment klein negatief (T(17) = -

2,930, p < 0,01, d = -0,049). 

Gestandaardiseerde taaltesten 

De scores op de taaltesten zijn opnieuw berekend voor de huidige groep proefpersonen 

(N=18), omdat in het onderzoek van Satoer et al. (2014) een aantal extra patiënten hebben 

deelgenomen (N=45). De patiënten wijken significant af op de BBT (t(17) = -2,491,  p < 0,05, 

d = -0,587) en de Category Fluency taak (t(17) = -6,485,  p < 0,001, d = -1,529) op T3. Voor de 

BBT wordt er geen significante correlatie gevonden met één van de afwijkende linguïstische 

variabelen op T3. Enkel de variabele MLUw correleert significant met de Category Fluency 

taak (p < 0,01 en r = 0,634) op T3; patiënten met een hogere Category Fluency scores, 

produceren langere zinnen. De correlatie is sterk. 

Verschil LGG-HGG 

Omdat de steekproeven van LGG en HGG op T3 erg klein waren (resp. N=11 en N=7) is er 

gekozen om bij de vergelijking van deze groepen gebruik te maken van de non-

parametrische Kruskal-Wallis toets.  

Linguïstische variabele LGG (N=11) HGG (N=7) df X²  Z p-waarde ɳ² 

Lexicale Diversiteit 0,46 (0,01) 0,45 (0,01) 1 0,166 -0,408 0,683 0,039 

MLUw 7,47 (0,45) 7,55 (0,35) 1 0,207 -0,455 0,649 0,049 

Incomplete Zinnen 0,12 (0,02) 0,15 (0,18) 1 2,238 -1,496 0,135 0,528 

Zelfverbeteringen 3,55 (1,07) 1,29 (0,57) 1 3,246 -1,802 0,072 0,765 

Tabel 6. De gemiddelde waarden op de afwijkende linguïstische variabelen van de LGG- en de HGG-patiënten. 

Standaarddeviaties tussen (). Getoetst met Kruskal-Wallis toets.  

Er worden geen significante verschillen gevonden tussen LGG en HGG op Lexicale Diversiteit, 

MLUw, Incomplete Zinnen en Zelfverbeteringen op T3. Bij de variabele Zelfverbeteringen is er 

wel een trend te zien. LGG patiënten lijken zich vaker te verbeteren (X²(1) = 3,246 en p = 

0,072). 

Verschil taal-motor 

Linguïstische variabele Taal (N=11) Motor (N=5) df X² Z p-waarde ɳ² 

Lexicale Diversiteit 0,45 (0,01) 0,47 (0,01) 1 0,543 -0,737 0,461 0,543 

MLUw 7,52 (0,26) 8,12 (0,80) 1 0,081 -0,285 0,776 0,081 

Incomplete Zinnen 0,14 (0,02) 0,13 (0,04) 1 0,260 -0,510 0,610 0,260 

Zelfverbeteringen 3,09 (1,14) 2,00 (0,78) 1 0,084 -0,289 0,772 0,084 
Tabel 7. De gemiddelde waarden op de afwijkende linguïstische variabelen van de patiënten met een tumor in de 

taalgebieden tegenover patiënten met een tumor in de motorgebieden. Standaarddeviaties tussen haakjes. Getoetst 

met Kruskal-Wallis toets en Mann-Whithey tests voor het bepalen van de effectgrootte. 
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Om te bepalen of er een verschil is in de spontane taal van patiënten met een tumor in de 

taalgebieden en patiënten met een tumor in de motorgebieden, is er opnieuw gebruikt 

gemaakt van de Kruskal-Wallis toets. Deze toets wijst uit dat er bij alle afwijkende variabelen 

geen significant verschil wordt gevonden tussen motor- en taalgebied. 

Samenvatting resultaten 

Op basis van de kleinere steekproeven zijn er andere verschillen gevonden tussen de 

patiënten en de controlegroep op T1 en T2 dan in Satoer et al. (2013). De patiënten in de 

huidige steekproef verschillen op T1 van de controlegroep op Incomplete Zinnen. Op T2 

wordt een verwaarloosbaar verschil gevonden op Lexicale Diversiteit en een matig verschil 

op Incomplete Zinnen. 

 De patiënten verschillen op T3 significant van de controlegroep op: Lexicale Diversiteit, 

MLUw, Zelfverbeteringen en Incomplete Zinnen. In Incomplete Zinnen wordt de variantie 

voor een groot deel door de groep verklaard en de patiënten produceren meer Incomplete 

Zinnen dan de controlegroep. De variantie in Zelfverbeteringen wordt matig verklaard door 

de groep en de variantie in Lexicale Diversiteit en MLUw wordt amper verklaard. 

 Wanneer gekeken wordt naar het herstelverloop, zijn de meeste verschillen binnen de 

patiëntengroep te vinden tussen T1 en T3 en hier zijn ook de effecten grootst. Het aantal 

Incomplete Zinnen neemt sterk toe, de uitingslengte (MLUw) wordt korter en de patiënten 

gaan zich minder verbeteren (Zelfverbeteringen). Tussen T2 en T3 wordt er alleen een 

verschil gevonden in Incomplete Zinnen; het aantal wordt groter. 

 Bij vergelijking van de taaltests met de spontane taal komt naar voren dat de variabele 

MLUw sterk positief correleert met de Category Fluency taak. Voor de overige variabelen 

wordt geen correlatie gevonden met de BBT of de Category Fluency taak. 

 Er wordt geen invloed gevonden van tumorgraad of tumorlocatie op de spontane 

taalprestaties van de patiënten. 

Discussie 

Dit is de eerste studie die het herstelverloop van de spontane taal van patiënten met een 

glioom in de eloquente gebieden van het brein (behandeld door middel van een 

wakkeroperatie) tot 1 jaar na de operatie onderzoekt. Net zoals in de studie van Satoer et al. 

(2014), werden blijvende taalproblemen gevonden op 1 jaar na de operatie (2014). Er 
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werden verschillen gevonden tussen de patiënten en de controlegroep op de spontane 

taalvariabelen Lexicale Diversiteit, MLUw, Zelfverbeteringen en Incomplete Zinnen. Er werd 

een kortere MLUw, een hoger aantal Incomplete Zinnen en een kleiner aantal 

Zelfverbeteringen gevonden op 1 jaar na de operatie ten opzichte van de preoperatieve 

meting en de postoperatieve meting op 3 maanden. Daarnaast weken de patiënten af van de 

norm op de taaltaken BBT en de Category Fluency taak 1 jaar postoperatief. Een correlatie 

werd gevonden tussen de variabele MLUw en de Category Fluency taak. De tumorgraad 

(LGG of HGG) of tumorlocatie heeft geen invloed op de spontane taal. 

Lange termijn effect van glioomresectie op spontane taal 

Op lange termijn (T3) zijn er verschillen gevonden tussen de patiënten en een controlegroep 

op de variabelen Lexicale Diversiteit, MLUw, Zelfverbeteringen en Incomplete Zinnen.  

 De patiënten produceerden op 1 jaar postoperatief meer Incomplete Zinnen dan de 

controlegroep. Het effect van de groepsindeling was groot. Het produceren van meer 

incomplete zinnen kan gezien worden als een lexicaal probleem; mogelijk heeft de patiënt 

moeite met het vinden van woorden en hij kan daardoor zijn zinnen (vaak) niet afmaken. 

Echter, dit kan ook gezien worden als een syntactisch probleem; de patiënt heeft moeite 

met het bouwen van het juiste raamwerk van de zin. 

 Daarnaast gebruikten de patiënten op 1 jaar na de operatie minder Zelfverbeteringen dan 

de controlegroep, waarbij de groep een matig deel van de variantie verklaart. Dit is 

opvallend, omdat het lijkt alsof de patiënten zich minder vaak hoeven te verbeteren dan de 

controlegroep. Het zou echter ook veroorzaakt kunnen zijn door een mogelijke minder 

goede monitoring van de eigen spraak. 

 Er werd een kleinere Lexicale Diversiteit gevonden bij de patiëntengroep. Waar de LGG 

patiënten gemiddeld 46 verschillende woorden per 100 woorden produceerden, waren dit 

er bij de controlegroep 48: een verschil van 2 woorden. Een kleinere Lexicale Diversiteit zou 

mogelijk in verband kunnen staan met woordvindingsproblemen. Patiënten met 

woordvindingsproblemen hebben meer moeite met het ophalen van laagfrequente 

woorden, (vb. heggenschaar) dan met hoogfrequente woorden (vb. boom) (Ellis & Young, 

1988). Zij produceerden hierdoor mogelijk vaker dezelfde woorden. Echter, de variantie in 

Lexicale Diversiteit wordt onvoldoende verklaard door de groepsindeling. Het verschil tussen 

de patiënten en de controlegroep is dus niet klinisch relevant.  
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 De patiënten produceerden op T3 gemiddeld minder lange uitingen dan de 

controlegroep, maar ook dit verschil is niet klinisch relevant; de variantie wordt 

onvoldoende verklaard door de groepsindeling.  

 Zoals van te voren werd verwacht, werden er op 1 jaar na de operatie nog steeds 

problemen gevonden in de spontane taal. Dit komt overeen met de afwijkende scores op de 

taaltaak Category Fluency in de studie van Satoer et al. (2014). 

Herstelverloop spontane taal 

Op individueel niveau zien we zowel vooruitgang als achteruitgang in de spontane spraak. 

Hier zijn geen duidelijke patronen in te vinden.  

 Tussen 1 maand preoperatief en 1 jaar postoperatief werden verschillen gevonden op de 

variabelen Incomplete Zinnen, MLUw en Zelfverbeteringen. Tussen 3 maanden postoperatief 

en 1 jaar postoperatief werd alleen een verschil gevonden op de variabele Incomplete 

Zinnen. Op Incomplete Zinnen en MLUw wordt een achteruitgang gemeten. Dit is in 

tegenstelling tot wat er voorspeld is aan de hand van eerdere studies, waarin nog cognitieve 

verbetering is gevonden of de prestaties gelijk bleven (Bello et al., 2007; Duffau, 2005;  Klein, 

Duffau & De Witt Hamer, 2012; Papagno et al., 2011; Satoer et al., 2014; Teixidor et al., 

2007). Door Satoer et al. (2013) werd eerder alleen een achteruitgang gevonden op de 

variabele MLUw tussen T1 en T2 en door Santini et al. (2012) werd nog een achteruitgang 

gevonden in geheugen en aandacht tussen 3 en 6 maanden na de operatie, maar niet op 

taal. De achteruitgang op Incomplete Zinnen, die nog plaatsvindt tussen de meetmomenten 

na de operatie (T2 en T3), lijkt enkel toe te schrijven te zijn aan mogelijke teruggroei van de 

tumor. 

 Er werden significant minder Zelfverbeteringen gevonden op 1 jaar na de operatie dan 1 

maand preoperatief. Dit lijkt een verbetering te zijn in het herstelverloop. Dit komt mogelijk 

doordat de tumormassa is weggehaald, waardoor de aangedane hersengebieden weer 

kunnen herstellen. Uit een single case onderzoek van een patiënt met een 

schedelbasisfractuur kwam naar voren dat na de scheloperatie, dus na verlichting van de 

druk op de hersenen, de taal weer verbeterde (Agner, Dujovny & Gaviria, 2002). Echter zou 

het gebruik van minder Zelfverbeteringen ook kunnen wijzen op een minder goede 

monitoring van de eigen spraak. De LGG patiënten zouden zich minder bewust kunnen zijn 

van de fouten die ze maken en deze fouten dus ook niet verbeteren. Wat het aantal 
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zelfverbeteringen ons vertelt, zou verder onderzocht moeten worden. Dit zou gedaan 

kunnen worden door het aantal fouten in het sample (fonologisch, lexicaal en syntactisch) te 

tellen en te kijken hoe vaak deze fouten verbeterd worden. 

 De patiënten geven zelf tijdens de gesprekken op 1 jaar na de operatie aan dat hun taal 

verbeterd lijkt te zijn; ze geven aan makkelijker op woorden te kunnen komen en vloeiender 

te praten. Dit is op het eerste gezicht opmerkelijk, aangezien ze op de variabele Incomplete 

Zinnen tussen T2 en T3 nog achteruit gaan. Mogelijk hebben de patiënten het gevoel 

vloeiender te spreken, doordat zij zichzelf minder vaak verbeteren. 

Taaltests en spontane taalvariabelen op T3 

De patiënten wijken significant af van de norm op de BBT en de Category Fluency taak op 1 

jaar na de operatie. Deze gegevens komen overeen met die van Satoer et al. (2014), die een 

grotere steekproef onderzocht hebben.  

 Er is een sterke positieve correlatie gevonden tussen de Category Fluency taak en MLUw; 

patiënten met een hogere score op de Category Fluency taak produceren langere zinnen. 

Deze correlatie is opvallend, omdat deze correlatie niet op eerdere meetmomenten wordt 

teruggevonden (Satoer et al., 2013). De Category Fluency taak is een lexicale test. Er lijkt dus 

ook een lexicale component in de variabele MLUw te zitten. De overige variabelen 

correleren niet met een taaltest. 

 MLUw correleerde op 3 maanden postoperatief met de BBT (Satoer et al., 2013). Deze 

correlatie is op 1 jaar postoperatief niet te vinden. Op 1 maand preoperatief correleerde de 

BBT met Incomplete Zinnen. Ook deze correlatie is niet terug te vinden op 1 jaar na de 

operatie. De correlaties worden niet consequent op elk meetmoment gevonden. De 

variabelen lijken dus andere aspecten van de taal te meten dan de taaltests. Daarnaast 

wordt met een spontane taalanalyse de meest natuurlijke vorm van taal geanalyseerd. Een 

spontane taalanalyse lijkt dus een belangrijke toevoeging te zijn aan het linguïstisch 

onderzoeksprotocol. 

Tumorkarakteristieken: locatie, graad en volume 

Er werden geen verschillen gevonden tussen patiënten met een tumor in de taalgebieden en 

patiënten met een tumor in de motorgebieden. Taal zou meer verspreid kunnen liggen over 

de hersengebieden dan de strikte verdeling die het klassieke taalmodel (Naidich et al., 2001) 

beschrijft. Daarnaast zou reorganisatie van de functies binnen het brein in verband met de 
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tumor een verplaatsing van de talige functies naar de motorgebieden kunnen veroorzaken. 

Er wordt door Duffau, Denvil & Capelle (2002b) gerapporteerd over patiënten bij wie tijdens 

een tweede wakkeroperatie een reorganisatie wordt gevonden van de motorfuncties in de 

eloquente gebieden. Dit zou ook voor taal mogelijk kunnen zijn.  

 Tussen LGG en HGG patiënten werden geen verschillen gevonden op 1 jaar postoperatief. 

Dit komt overeen met de gevonden gegevens op de taaltests in het onderzoek  van Satoer et 

al. (2014). HGG patiënten hebben vaak voorafgaande aan de operatie meer cognitieve 

problemen dan LGG patiënten (Taphoorn & Klein, 2004). Door Satoer et al. (2013) werd 

gevonden dat de spontane taal van LGG patiënten meer afwijkt dan HGG patiënten kort na 

de operatie. Hiervoor wordt de verklaring gegeven dat de verwijdering van de tumor bij HGG 

patiënten een groter effect heeft omdat HGG tumoren sneller groeien en in verhouding 

minder lang voor uitval hebben gezorgd. De gestoorde hersengebieden kunnen makkelijker 

hun oude taak weer oppakken (Satoer et al., 2013). Dat er op een later moment geen 

verschil tussen de LGG en HGG patiënten te vinden is, zou kunnen wijzen op een langere 

herstelperiode van LGG patiënten en/of snellere tumorteruggroei van HGG patiënten. 

Beperkingen van dit onderzoek en aanbevelingen 

Bij het verwerken van de resultaten kwam er op alle linguïstische variabelen een enorme 

inter-individuele variabiliteit tussen de verschillende meetmomenten naar  voren. De 

statistische berekeningen zijn allemaal gedaan op basis van het groepsgemiddelde. Het is 

dus de vraag hoe relevant deze berekeningen zijn en of het niet waardevoller is om naar de 

individuele ontwikkelingen van de patiënten te kijken. Dat is in dit onderzoek verder niet 

gedaan. 

 Het uitschrijven van een spontane taalsample kost veel tijd en is dus niet goed toe te 

passen in de klinische praktijk. Ondanks dat de ASTA standaard (Boxum & Zwaga, 2007) als 

richtlijn voor handen was, waren er toch vaak twijfelgevallen bij het bepalen van de uitingen. 

Deze twijfelgevallen zijn samen beoordeeld door de scriptant en de klinisch linguïst. Het 

oordeel is genoteerd in het transcriptiedocument. Er is geen interbeoordelaarsanalyse 

gedaan. 

 Daarnaast is er geen onderscheid gemaakt tussen het soort element dat mist in de 

Incomplete Zinnen. Of er vaker een werkwoord, een zelfstandignaamwoord of een heel 

zinsdeel wordt weggelaten, zou ons meer kunnen vertellen over de aard van het 
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taalprobleem: lexicaal-semantisch, syntactisch of beide. Dit dient nog nader onderzocht te 

worden. 

 Ook dient er meer gedetailleerd gekeken te worden naar de variabele Zelfverbeteringen 

in combinaties met het soort fouten (semantisch, syntactisch of fonologisch), omdat het nu 

onduidelijk blijft of een vermindering in het aantal Zelfverbeteringen een achteruitgang is of 

juist een vooruitgang. 

 Er wordt aangegeven dat er mogelijk meer taalproblemen optreden op 1 jaar na de 

operatie wegens tumorteruggroei. Aan de hand van MRI-beelden dient dit nog 

gecontroleerd te worden. 

 Omdat het nog onduidelijk is of de variabelen waar de patiënten op afwijken lexicaal of 

syntactisch van aard zijn, dienen er in de toekomst ook syntactische taaltests afgenomen te 

worden. Daarnaast dient de spontane taal geanalyseerd te worden, waarbij Incomplete 

Zinnen de belangrijkste variabele is. Het doel is om het testprotocol DuLIP (De Witte et al., 

2013) te verbeteren. 

Conclusie 

Tot nu toe was er bij LGG patiënten alleen onderzoek gedaan naar de taalproblemen op 

lange termijn aan de hand van taaltests. Een analyse van de spontane taal is een natuurlijke 

manier om het taalniveau van LGG patiënten in kaart te brengen. Deze longitudinale follow-

up studie heeft aangetoond dat een spontane taal analyse een belangrijke toevoeging vormt 

naast de taaltests om de talige mogelijkheden van LGG patiënten in kaart te brengen. Op 

lange termijn wordt zowel vooruitgang als achteruitgang in de spontane taal gemeten, 

terwijl op de taaltesten enkel vooruitgang gemeten wordt. Daarnaast worden er geen 

consequente correlaties gevonden tussen de taaltesten en de linguïstische variabelen. 

 Onafhankelijk van de tumorgraad (LGG en HGG) en tumorlocatie (taal- en 

motorgebieden) hebben de patiënten een risico op taalproblemen. De resultaten van dit 

onderzoek kunnen gebruikt worden om de operatie te verbeteren en de patiënten 

preoperatief goed te informeren. Het is belangrijk om preoperatief de spontane taal te 

onderzoeken, zodat afwijkingen tijdens de operatie snel opgemerkt worden en er achteraf 

minder taalproblemen optreden. Daarnaast kan er een meer gestructureerd 

revalidatieprogramma worden opgezet. 
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Bijlage 1: Literatuur-search 

Zoekvraag en zoektermen 

Zoekvraag: Wat is er bekend over de spontane taal bij LGG patiënten? 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur: 

 “Glioma” AND “spontaneous speech” 

 “Glioma” AND “conversational speech” 

 “Glioma” AND “conversation” 

 “Glioma” AND “speech and language” 

 “Glioma” AND “speech disorder” 

 “Glioma” AND “language disability” 

Zoekstrategie 

Er is gezocht in meerdere databanken: 

 CogNet MIT 

 Google Scholar 

 Medline OvidSP 

 PiCarta 

 PsychINFO 

 PubMed 

 Web of Science 

Op het artikel van Satoer et al. (2013) na heeft de search geen resultaten opgeleverd. 
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Bijlage 2: CLAN commando’s 
 

Type Token Ratio: 

freq +t*AB1 +z51w-350w sample.cha 

MLUw: 

mlu +t*AB +z51w-350w -t%MOR sample.cha 

Herhalingen: 

freq +s"[/]" +t*AB +z51w-350w sample.cha 

Zelfverbeteringen: 

freq +s"[//]" +t*AB +z51w-350w sample.cha 

Incomplete Zinnen: 

freq +s"+..." +t*AB +z51w-350w sample.cha 

freq +s"+//." +t*AB +z51w-350w sample.cha 

 

Voor CLAN handleiding zie: http://childes.psy.cmu.edu/ 

 

 

 

                                                             
1 AB staat voor het databasenummer van de te analyseren spreker 

http://childes.psy.cmu.edu/

