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Bijlage 4  
Het navertellen van een  
gememoriseerde taak

Portemonneeverhaal

Doel
Bij het navertellen van een bestaande tekst kan geobserveerd worden in hoeverre 
een persoon in staat is een boodschap over te brengen die reeds door anderen gefor-
muleerd is. Door het wegnemen van de aandacht bij het opbouwen van het verhaal 
kan inzicht verkregen worden in zinsstructuren.

Afname
Instructie aan cliënt:
‘Ik zal je/u een verhaal voorlezen. Nadat ik het gelezen heb, is het de bedoeling dat 
jij/u het verhaal precies navertelt. Ik mag je/u daarbij niet helpen. Als ik het gelezen 
heb, zal ik niets meer zeggen, maar je/u een teken geven. Je/U kunt dan direct begin-
nen met het navertellen van het verhaal. 

Is het duidelijk wat we gaan doen?’ 
Als de cliënt ‘Ja’ zegt, zeg je: ‘Dan start ik nu met voorlezen.’ 
Als er voor de cliënt nog onduidelijkheden zijn, geef dan een voorbeeld en vraag 

opnieuw of het duidelijk is.
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Scoreformulier Portemonneeverhaal
naam: 
datum:

Hoofdzaak Bijzaak Standaardverhaal Uiting cliënt Gram 
(on) juist
(+/-)

1 Het was een druilerige dag 
in november.

2 Een vrouw reed in haar spik-
splinternieuwe auto naar de 
supermarkt.

3 Ze kreeg vanavond drie 
vriendinnen te eten

1 en had hun beloofd iets 
 Italiaans klaar te maken,

2 wat haar specialiteit is.

4 Terwijl ze inkopen aan het 
doen was,

5 viel haar portemonnee uit 
haar tas,

6 maar ze merkte het niet.

 3 Haar boodschappenkar was 
inmiddels afgeladen.

7 Toen ze bij de kassa kwam, 
kon ze haar boodschappen 
niet betalen.

4 De caissière wilde wel even 
op de kar passen.

5 De vrouw zette haar bood-
schappen opzij

8 en ging naar huis.

6 De ruitenwissers van de 
auto sloegen wild op en 
neer

7 en alle verkeerslichten die 
ze tegenkwam, stonden na-
tuurlijk op rood.

8 Ze baalde verschrikkelijk!

9 Net toen ze haar huisdeur 
opendeed,

10 begon de telefoon te rinke-
len.

11 Een klein meisje vertelde 
haar
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12 dat ze haar portemonnee 
had gevonden.

9 De vrouw was heel opge-
lucht.

13 [Afsluiting]

Van de 13 hoofdzaken zijn door de cliënt                      hoofdzaken (bijna) volledig 
 genoemd.

Van de 9 bijzaken zijn door de cliënt                     bijzaken (bijna) volledig genoemd.

De verhouding hoofdzaken tot bijzaken is                     :                    

Totaal aantal grammaticaal juiste zinnen:                     

Totaal aantal zinnen met foute structuren:                     

Taalvormfouten:                     

Zinsstructuurfouten:                     

Voor de beoordeling van de niet-vloeiendheden kan het Formulier spontane spraak, 
lezen en na vertellen (bijlage 2) gebruikt worden.

Analyse en interpretatie
Na de opname volgt de analyse in de volgende stappen:
1  Schrijf de gesproken tekst uit op het scoreformulier.
2  Stel het aantal hoofdzaken, bijzaken en ruis vast. 
3  Bepaal of de uiting grammaticaal juist (+) of onjuist (-) is.
4   Bepaal het percentage niet-vloeiendheden zoals beschreven is in bijlage 2 Spon

tane spraak, lezen en navertellen.
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Vloeiend spreken en broddelen
Vloeiende sprekers en broddelende cliënten vertellen gemiddeld tien hoofdzaken 
(minimaal vijf en maximaal twaalf); drie bijzaken (maximaal vijf) en twee ruisele-
menten (maximaal zes). Hierbij is het opvallend dat de broddelende spreker in staat 
is meerdere zinnen perfect te imiteren, terwijl er in andere zinnen vaak woord- en 
zinsherhalingen voorkomen. Na verwijdering van de niet-vloeiendheden blijft negen-
tig procent aan grammaticale zinnen over.

Stotteren
Stotterende cliënten vertellen gemiddeld negen hoofdzaken (minimaal vijf en maxi-
maal twaalf); drie bijzaken (minimaal één en maximaal zes) en geen ruiselementen 
(maximaal twee). Hierbij is de korte zinslengte (gemiddeld maximaal zes woorden 
per uiting) erg opvallend. De niet-vloeiendheden zijn met name stotter-niet-vloei-
endheden met een enkele uh-interjectie.

Leermoeilijkheden
Cliënten met leermoeilijkheden vertellen gemiddeld zes hoofdzaken (minimaal één 
en maximaal negen); drie bijzaken (maximaal zes) en één ruiselement (maximaal 
vier). Een groot deel van de zinnen is grammaticaal onjuist. Het spreken wordt ge-
karakteriseerd door een relatief groot aantal uh-interjecties met name voorafgaand 
aan complexe woorden. Dit zijn duidelijke indicaties dat er bij cliënten met leermoei-
lijkheden problemen zijn op het niveau van de conceptualisator (model van Levelt).

Aandachtspunten
Het komt voor dat een cliënt een zwakkere score heeft dan verwacht. In dat geval 
kan de test binnen een week nogmaals afgenomen worden en dan een betere score 
geven. Dit komt bijvoorbeeld voor bij personen met een neiging tot perfectionisme: 
zij proberen elke zin letterlijk te kopiëren en falen dan in het terugvertellen van het 
hele verhaal. Wijs deze cliënten er op dat dit geen geheugenoefening is.

Het is aan te bevelen om het aantal niet-vloeiendheden, het articulatietempo en 
de taalstructuur van de woorden en zinnen van het navertellen te vergelijken met 
het spontane spreken. In de planning van de therapie kan dan rekening worden ge-
houden met deze eventuele verschillen. 

Het is raadzaam om de syntactische vaardigheden nader te onderzoeken indien 
een persoon twee of meer grammaticaal onjuiste zinnen maakt. Vraag de cliënt om 
een verhaal op te schrijven over een recente belevenis en beoordeel de zinsstructu-
ren. Als er in een schrift ook syntaxfouten zichtbaar zijn, kan dit duiden op een taal-
stoornis. Nader taalonderzoek is dan nodig. Toont het schrift geen syntaxfouten, dan 
wijst dit op formuleringsmoeilijkheden in lopende spraak.


