
Publiekssamenvatting Integratie van MOVE in STAPP 

De dynamische behandelapplicatie MOVE is een oefenprogramma voor werkwoord- en zinsproductie 

en begrip. De app bevat zo’n 230 korte en duidelijke video’s waarop 1 of meerdere personen te zien 

zijn die een actie uitbeelden. Hiermee kan op verschillende oefenniveaus worden getraind. Uit 

onderzoek is inmiddels  gebleken dat deze dynamische weergave van acties significant betere 

resultaten oplevert, dan wanneer acties alleen worden afgebeeld middels een tekening of foto 

(Blankestijn et al., 2016, Geerink et al., 2019). De reacties van logopedisten en patiënten in de pilot zijn 

zeer positief.  Om het oefenprogramma beschikbaar te maken voor alle zorginstellingen, is het idee 

ontstaan de MOVE onder te brengen onder de Speech Therapy app (STAPP).  

Aanleiding van het project 

In de dagelijkse communicatie staat het begrijpen van zinnen en het maken van zinnen centraal. 

Werkwoorden hebben daarin een betekenisvolle functie aangezien zinnen gebouwd worden rondom 

werkwoorden. Voor afasiepatiënten is dit echter niet vanzelfsprekend. Zij spreken, afhankelijk van het 

type afasie, soms in woorden, onvolledige zinnen en/of incorrecte zinnen. Ook hebben zij moeite met 

het begrijpen van zinnen. Dit zorgt voor misverstanden binnen de communicatie en het heeft een grote 

impact op het sociale en maatschappelijke leven van een afasiepatiënt. Een belangrijk onderdeel van 

de afasietherapie vormt daarom het trainen van het werkwoordbegrip en werkwoordproductie, op 

woord- en zinsniveau.  

Wat mist in deze behandeling is dynamisch oefenmateriaal. Binnen de logopedische therapie 

wordt veelal gebruik gemaakt van statisch materiaal zoals afbeeldingen in de vorm van lijntekeningen 

en foto’s ten behoeve van de werkwoordbegripstraining en de werkwoordproductietraining. Het 

doelwerkwoord komt hierbij echter niet altijd goed tot uiting aangezien veel werkwoorden een 

beweging vereisen. Binnen Roessingh Centrum voor Revalidatie (RCR) rees de vraag of 

doelwerkwoorden niet beter gestimuleerd zouden kunnen worden als er gebruik zou worden gemaakt 

van dynamische materialen zoals een video. De hypothese daarbij was dat met bewegende beelden 

de gehele uitvoering van de actie waargenomen kan worden. Dit zou de taal mogelijk beter activeren 

waardoor het begrijpen en oproepen van werkwoorden en/of het vormen van zinnen effectiever 

getraind kan worden. Dit levert uiteindelijk winst op in de dagelijkse communicatie. Met subsidie van 

voormalig Stichting Hulpfonds Het Roessingh en in samenwerking met studenten van de 

Rijksuniversiteit Groningen zijn vanuit RCR studies opgezet. Uit deze onderzoeken bleek dat bij een 

eenmalige aanbieding zowel de woord- en zinsproductie als het woord- en zinsbegrip bij een 

dynamische weergave van acties significant beter is in vergelijking tot een statische weergave van 

acties. Deze onderzoeken zijn in verschillende vaktijdschriften gepubliceerd (Blankestijn et al., 2016, 

Geerink et al., 2019) en op verschillende congressen gepresenteerd.   

MOVE 

Naar aanleiding van de studieresultaten is met nieuwe subsidie van voormalig Stichting Hulpfonds Het 

Roessingh een behandelapplicatie ontwikkeld, genaamd MOVE. Deze app bevat zo’n 230 korte video’s 

waarmee werkwoord- en zinsproductie en werkwoord- en zinsbegrip getraind kunnen worden op 

verschillende oefenniveaus. Een volgende stap in het proces was onderzoeken of de inzet van de 

behandelapplicatie MOVE met dynamisch materiaal effectiever is dan de inzet van het traditionele 
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statische behandelmateriaal voor de werkwoordproductie. Voor het uitvoeren van deze 

effectiviteitsstudie werd vanuit RCR in 2019 een samenwerking geïnitieerd met Roessingh Research 

and Development (RRD).  De verwachting is dat de resultaten van de effectiviteitsstudie eind 2021 

gepubliceerd worden.   

De applicatie MOVE wordt momenteel volop en naar tevredenheid ingezet binnen de reguliere 

behandeling in RCR, maar het is de bedoeling om de app  beschikbaar te maken voor alle logopedisten, 

afasietherapeuten en klinisch linguïsten in Nederland en België.  Er is daarvoor een samenwerking 

gezocht met het UMCG Centrum voor Revalidatie, waar de Speech Therapy app (STAPP) is ontwikkeld. 

STAPP is een oefenapplicatie waarin oefeningen voor spraakapraxie en afasie systematisch zijn 

gebundeld. Het idee is ontstaan het MOVE oefenprogramma onder te brengen onder de STAPP. MOVE 

zou op inhoudelijk vlak een waardevolle toevoeging zijn aan de STAPP. Hiermee wordt het 

oefenprogramma voor alle logopedisten beschikbaar gesteld op meerdere platforms, zoals de iPad, 

tablet, smartphone en computer. Hierdoor is het voor een groter publiek toegankelijk dan de huidige 

applicatie die alleen op de iPad beschikbaar is. Met het subsidiegeld dat onder andere door de NVLF is 

toegekend aan het huidige project wordt het mogelijk gemaakt om de MOVE te integreren in een 

nieuwe webversie van STAPP. De integratie van MOVE in STAPP wordt naast de subsidie van de NVLF 

mogelijk gemaakt door subsidie van Stichting Steun Roessingh.    

Het samenvoegen van meerdere logopedische oefenprogramma’s onder één oefenprogramma 

vergroot het gebruikersgemak en het is financieel gunstiger voor logopedisten in het werkveld. Ook 

vergroot het het gebruikersgemak en de herkenbaarheid voor de patiënten met hersenletsel. Een 

groot bijkomend voordeel is dat de patiënten met afasie de MOVE kunnen inzetten bij het zelfstandig 

oefenen waardoor de intensiteit van de therapie kan worden vergoot. Er is bewijs dat intensieve 

afasietherapie kan leiden tot verbetering van het talig functioneren, maar de aanbevolen intensiteit 

van revalidatie (minimaal 8 uur per week) is moeilijk te behalen in de klinische praktijk. Een mogelijke 

oplossing hiervoor is het vergroten van de intensiteit van de revalidatie door gebruik te maken van 

technologisch gedreven afasietherapie, zoals het gebruik van een applicatie. Het gebruik van deze 

technologie binnen de behandeling biedt meerdere voordelen, zoals de mogelijkheid om zelfstandig 

te oefenen op een eigen moment en eigen plek, het beperken van reistijd en reiskosten voor zowel 

patiënt als therapeut en de mogelijkheid om de intensiteit van de behandeling te vergroten op een 

kostenbesparende manier. Het uiteindelijke doel is dat het leidt tot een toename van verbetering van 

het herstel van het talig functioneren.  

Uitvoerders 

Het project zal worden uitgevoerd in opdracht van  Joyce Blankestijn en Lindy Geerink, logopedisten 

en klinisch linguïsten in Roessingh, Centrum voor Revalidatie, en door Judith Feiken, logopedist en 

klinisch linguïst en post-hbo-docent in het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord.  

 

Duur van het project 

Het project zal uitgevoerd worden in de periode van juli 2021 t/m december 2022. Uiterlijk 

december 2022 zal de webversie van MOVE beschikbaar zijn.   


