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Primair progressieve afasie: varianten

- Progressieve niet-vloeiende afasie (PNFA)

- Semantische dementie (SD)

- Logopenische progressieve afasie (LPA)



Diagnose, gebaseerd op Mesulam
(Gorno Tempini et al 2011)

- Inclusie:

• Meest prominente klinische kenmerk: taalproblemen

• De taalproblemen zijn de belangrijkste oorzaak voor verminderd
functioneren in het dagelijks leven

• Afasie is de meest prominente stoornis bij onset en in de beginfase
van de ziekte



Diagnose, gebaseerd op Mesulam
(Gorno Tempini et al 2011)

- Exclusie
• Stoornissen kunnen verklaard worden door niet-degeneratieve

aandoening of psychiatrische diagnose

• Prominente initiele overige cognitieve stoornissen, 

• Prominente initiele gedragsstoornissen. 

Dus: overige cognitieve functies kunnen later in de ziekte betrokken
raken, maar taal blijft altijd het meest aangedane domein



Neuropsychologisch onderzoek 

• Anamnese

• Heteroanamnese

• Gedragsobservatie

• Psychometrisch onderzoek



Neuropsychologisch onderzoek - stoorfactoren

• Taalstoornissen

• Motivatie, interesse

• Vermoeidheid

• Pijn

• Aandacht en concentratie

• Stemmingsproblematiek 



Trail Making Test; onderdeel B



Trail Making Test; onderdeel B



Stroop kleur-woord Test; kaart III



Wisconsin Card Sorting Test
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Wisconsin Card Sorting Test



Primary non-fluent aphasia (PNFA)

• Spontane taal: aarzelend, stotterend taalgebruik, 
woordvindingsproblemen (fonematische parafasieën) en gestoorde 
zinsbouw (agrammatisme) 

• Articulatorische problemen

• Taalbegrip > taalproduktie. 

• Zinsbegrip kan gestoord zijn: grammaticale complexiteit

• Lezen en schrijven gestoord.



Primaire non-fluent aphasia (PNFA)

Overige cognitieve domeinen: Geen stoornissen

• Bij keuze van tests en interpretatie van testprestaties rekening
houden met taalstoornissen

Gedrag

• Geen aperte gedragsstoornissen: behouden inzicht in eigen 
functioneren (zelfverbeteringen, lijdensdruk)

• Relatief lang normaal functioneren (werk) 

• Wel: frustratie en irritatie. 

• Angstig en onzeker in sociale contacten. 

• Late fase: verminderde betrokkenheid, egocentrisme en 
inflexibiliteit, stereotypie en verminderd inzicht



Semantische dementie

• Spontane taal: vloeiend, fonologie en syntaxis ongestoord. 

• Maar: begrip voor de betekenis van inhoudswoorden fors beperkt, 
waardoor semantische parafasieen en generalisaties. 

• Forse benoemproblemen

• Verschillende semantische domeinen verschillend aangedaan. 

• Nonverbale semantische stoornissen



Semantische dementie

Overige cognitieve domeinen: 

• Semantische geheugenstoornissen, persoonsgebonden info 
ongestoord

• Prosopagnosie

• Executieve problemen

Gedragsveranderingen, maar niet zo prominent als bij FTD

• Dwangmatigheid, preoccupatie met tijd/datum, stereotypie, vaste 
routines, egocentrisme, kinderlijker 



Logopenische progressieve afasie (LPA)

• Spontane taal: verminderde rate met haperingen en pauzes door 
woordvindingsproblemen. Er zijn fonematische parafasieën, maar er 
zijn geen stoornissen in de syntaxis.  

• Woordbegrip intact, 

• Zinsbegrip gestoord, vermoedelijk door korte termijn 
geheugenstoornissen  

• Nazeggen is gestoord, mn van zinnen (meer door lengte en 
waarschijnlijkheid van zinnen dan de grammaticale complexiteit)



Logopenische progressieve afasie (LPA)

Overige cognitieve domeinen

• Korte termijn geheugen soms verminderd (digit span), executieve 
taken moeizamer

Gedrag

• Redelijk behouden inzicht in eigen functioneren 

• Relatief lang normaal functioneren (werk) 

• Geen aperte gedragsstoornissen



Primair progressieve afasie: beeldvorming

- Progressieve niet-vloeiende afasie (PNFA)

- Atrofie inferieur frontaal en anterieur temporaal

- Semantische dementie (SD)

- Atrofie anterieur temporaal (vaak asymmetrisch ten nadele van links), 
en hippocampusatrofie

- Logopenische progressieve afasie (LPA)

- Linker posterieure temporo parietale atrofie



- Primair progressieve afasie: meer dan taal alleen, 
maar (nog lange tijd) minder dan dementie

- Dank  voor uw aandacht


