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SUMMARY
FAS is a rare motor speech disorder which causes 
patients to be perceived as non-native speakers. 
Usually the condition occurs after a stroke in the lan-
guage-dominant hemisphere. However, a few cases 
of FAS have been reported showing that FAS may 
occur on a developmental basis. In this article a 
17-year-old Dutch-speaking Belgian boy is presen-
ted who developed a French accent as of the begin-
ning of his language development. Neurological in-
vestigations, including a SPECT scan, revealed that 
the patient presented with FAS in combination with 
developmental apraxia of speech and a visuo-con-
structive dyspraxia. The combination of these (plan-
ning) disorders may be caused by a disruption of the 
cerebro-cerebellar network.

SAMENVATTING 
‘Foreign accent syndrome’ (FAS) is een zeldzame 
motorische spraakstoornis waarbij de uitspraak van 
de patiënt door luisteraars wordt opgevat als een 
buitenlands accent. Meestal is de aandoening het 
gevolg van een cerebrovasculair accident in de taal-
dominante hemisfeer, maar in enkele gevallen werd 
FAS als een spraakontwikkelingsstoornis beschre-
ven. In dit artikel wordt een 17-jarige Nederlandstali-
ge jongen besproken die met een buitenlands ac-
cent begon te spreken vanaf zijn taalontwikkeling. 
Een neurologisch onderzoek, inclusief een SPECT-
scan, toonde aan dat de patiënt FAS vertoonde, ge-
combineerd met een verbale en een visuoconstruc-
tieve dyspraxie in het kader van een verstoring van 
het cerebro-cerebellaire netwerk. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(1):26-32)

‘Foreign accent syndrome’ als 
planningsstoornis

INLEIDING
‘Foreign accent syndrome’ (FAS) is een motorische spraak-
stoornis waarbij veranderingen in de uitspraak van klanken 
en problemen met de intonatie de indruk wekken dat een 
patiënt met een buitenlands accent spreekt. Sinds de eerste 
beschrijving van FAS door Pierre Marie in 1907 zijn er onge-
veer 170 gevalsstudies gepubliceerd. De aandoening is 

meestal het gevolg van een vasculaire neurologische aandoe-
ning. In 2010 identificeerden Verhoeven en Mariën 4 subty-
pen van FAS: een neurogeen type, waaronder FAS op ont-
wikkelingsbasis, een psychogeen type, en een gemengd 
type.1-6 ‘Ontwikkelings-FAS’ behoort tot de minst gerappor-
teerde vormen. Tot nu toe werden er slechts 4 casussen gepu-
bliceerd.1,2 Dit artikel beschrijft een 17-jarige Nederlandstalige 
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Belgische jongen die een buitenlands accent ontwikkelde 
vanaf zijn taalontwikkeling. Het accent werd beschreven als 
“mediterraan”. FAS gaat hier gepaard met een verbale en con-
structieve dyspraxie. Er wordt geargumenteerd dat dit spec-
trum van aandoeningen kadert binnen een uitgebreide plan-
nings- en programmatiestoornis die het gevolg is van een 
functionele verstoring van het cerebro-cerebellaire netwerk. 

CASUS
Een 17-jarige Belgische jongen consulteerde de afdeling 
Neurolinguïstiek wegens aanhoudende articulatiemoeilijkhe-
den en een vreemd accent. Hij was rechtshandig en Neder-
landstalig. Afgezien van de spraakproblemen had de patiënt 
een volkomen normale cognitieve en motorische ontwikke-
ling doorgemaakt. Voor zijn spraakproblemen was de jongen 
vanaf de leeftijd van 5 jaar in behandeling bij een logopedist, 
maar hij boekte weinig tot geen vooruitgang en de therapie 
werd stopgezet op de leeftijd van 10 jaar. Vanaf zijn taalont-
wikkeling werd de patiënt gepercipieerd als een niet-moeder-
taalspreker van het Nederlands. Zijn accent werd gekwalifi-
ceerd als "mediterraan"-klinkend. Er waren geen bijzondere 
medische antecedenten. In de familie kwamen geen ontwik-
kelingsstoornissen voor. De patiënt studeerde in het secundair 
onderwijs (humane wetenschappen/vwo) en maakte melding 
van lichte aandachtsproblemen. Het EEG en een MRI van de 
hersenen waren allebei normaal. Een gekwantificeerde Tc-
99m-ECD-SPECT-scan van de hersenen toonde een bilaterale 
hypoperfusie in de mediale prefrontale regio’s (rechts: -3,48 
SD, links: -4,97 SD) en in de bilaterale temporale regio’s 
(rechts: -3,17 SD; links: -2,17 SD). Er werden ook hypoperfu-
sies waargenomen die net onder het significantieniveau lagen 
ter hoogte van de linker inferieure mediale frontale regio (-1,65 
SD), de rechter inferieure laterale frontale regio (-1,62) en de 
rechter cerebellaire hemisfeer (-1,52 SD) (zie Figuur 1).  
De patiënt werd neuropsychologisch en neurolinguïstisch 
zeer uitvoerig onderzocht (zie Tabel 1). Het globale intelligen-
tieniveau was hooggemiddeld (TIQ = 119; WAIS-IV). De 
verdeling van de subtestscores binnen het intelligentieprofiel 
was voldoende consistent en er waren geen uitvalscores (≤-2 
SD). Bij het uitvoeren van executieve taken die conceptvor-
ming en mentale flexibiliteit vereisen, werden duidelijke af-
wijkingen vastgesteld. Zo kon de patiënt slechts één categorie 
van de Wisconsin Card Sorting Test vervolledigen (WCST, 
-4,16 SD). Verder waren de spatiële planning en de ruimtelijke 
constructieve organisatie afwijkend (complexe figuur van Rey 
(Rey-Osterrieth complex figure; ROCF): -2,33 SD). Op de 
Beery Developmental Test of Visual-Motor Integration (BDT) 
scoorde de patiënt normaal voor het onderdeel visuele per-
ceptie, was het resultaat voor het onderdeel visueel-motori-
sche integratie bijna klinisch afwijkend (-1,4 SD) en situeerde 

het onderdeel visueel-motorische coördinatie (-1,8 SD) zich 
in het klinisch afwijkende gebied. Samenvattend kan worden 
gesteld dat er voornamelijk executieve en visuo-constructieve 
stoornissen waren. Op vlak van emotie en affect werden geen 
problemen gevonden. 
Op de neurolinguïstische tests (CELF-IV-NL; Boston Naming 
Test) scoorde de patiënt normaal. De herhaling van meerletter-
grepige woorden ging gepaard met articulatiefouten. De articu-
latie was opvallend afwijkend (substituties en omissies) bij de 
medeklinkers (bijvoorbeeld ‘groepjen’ in plaats van ‘groepjes’, 
‘geraa’ in plaats van ‘geraak’) en de klinkers. De patiënt ver-
toonde ook problemen met de verbale diadochokinese. De uit-
voering van snel opeenvolgende articulatiebewegingen (p-t-k) 
verliep traag en er traden fouten op. Deze karakteristieken leid-
den tot de diagnose van een comorbide verbale dyspraxie. Het 
accent van de patiënt werd gepercipieerd als Frans of mediter-
raan. De patiënt werd gediagnosticeerd met FAS, waarvoor in 
de kliniek de perceptie van een vreemd accent tot op heden de 
enige doorslaggevende factor lijkt te zijn. Volgens de criteria 
geformuleerd door Whitaker moet de patiënt verder een letsel 
hebben dat het centrale zenuwstelsel treft en mag de patiënt 
geen spreker zijn van meerdere talen (polyglot).23 Bij deze pati-
ent werd geen structurele schade gezien, wel waren er duidelij-
ke afwijkingen in het perfusiepatroon. Het accent was aanwe-
zig vanaf de ontwikkeling van de taal en de FAS moet hier 
gezien worden als een spraakontwikkelingsstoornis. 

FIGUUR 1. Overzicht van de hypoperfusies die werden waar-

genomen bij de patiënt. In deze afbeelding: groen = -2SD, 

blauw= -2.5 SD, roze= -3SD, rood: -4 SD. Axiale doorsneden 

worden weergegeven met overzicht op supra- en infratentori-

eel niveau (onderaan). 
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TABEL 1. Overzicht van de neuropsychologische testresultaten van de beschreven patiënt.

Test Normscore
(ruwe score)

Percentiel Gemiddelde Standaard-
deviatie

Z-score

Intelligentie (WAIS IV)7,8

Wechsler Totaal IQ (TIQ) 119 100 15 +1,27

Verbaal begrip 122 100 15 +1,47

Overeenkomsten 13 10 3 +1

Woordenschat 15 10 3 +1,67

Informatie 14 10 3 +1,33

Perceptueel redeneren 112 100 15 +0,8

Blokpatronen 10 10 3 0

Matrix redeneren 14 10 3 +1,33

Figuur samenstellen 12 10 3 +0,67

Werkgeheugen 117 100 15 +1,33

Cijferreeksen 12 10 3 +0,67

Rekenen 14 10 3 +1,33

Verwerkingssnelheid 103 100 15 +0,2

Symbool zoeken 11 10 3 +0,33

Symbool substitutie coderen 10 10 3 0

Geheugen

WMS-R Visueel geheugen 120 100 15 +1,33

Figuratief geheugen (8/10)

Visuele paren I (18/18)

Visuele reproductie I (39/41)

WMS-R Verbaal geheugen 126 100 15 +1,73

Logisch geheugen (42/50)

Woordparen I (22/24)

WMS-R Algemene geheugenindex 131 100 15 +2,06

WMS-R Uitgestelde geheugenindex >138 100 15 >+2,53

Logisch geheugen II (40/50)

Visuele paren II (6/6)
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VERVOLG TABEL 1. Overzicht van de neuropsychologische testresultaten van de beschreven patiënt. 

Test Normscore
(ruwe score)

Percentiel Gemiddelde Standaard-
deviatie

Z-score

Verbale paren II (8/8)

Visuele reproductie II (39/41)

Aandacht

Bourdon-Vostest9

Snelheid (9.87”) 50 50 0

Accuraatheid (2) 75 1,40 0,89 0,67

Executieve functies

Wisconsin Card Sorting Test10

Aantal gerealiseerde categorieën (1)

Aantal trials (128)

Stroop Color-Word Test11

Kaart I (45”) 50 45 0

Kaart II (55”) 50 55 0

Kaart III (96”) 30 95,70 0,58 -0,52

Trail Making Test12

Deel A (21”) >90

Deel B (43”) >90

Taal

Boston Naming Test18,19 (55/60) 47,89 4,31 +1,65

EMT-B 9 10 3 -0,33

EMT-B item 50 9 10 3 -0,33

Dudal spelling21,22

Woorden (31/40) 55 +0,13

Zinnen (33/40) 80 +0,84

Totaal (64/80) 70 +0,52

CELF-IV-NL20

Zinnen herhalen 11 63 10 3 +0,33
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VERVOLG TABEL 1. Overzicht van de neuropsychologische testresultaten van de beschreven patiënt. 

Test Normscore
(ruwe score)

Percentiel Gemiddelde Standaard-
deviatie

Z-score

Zinnen formuleren 14 91 10 3 +1,33

Definities van woorden 13 84 10 3 +1

Woordcategorieën (receptief) 16 98 10 3 +2

Woordcategorieën (expressief) 13 84 10 3 +1

Woordcategorieën totaal 15 95 10 3 +1,67

Tekstbegrip 14 91 10 3 +1,33

Zinnen samenstellen 14 91 10 3 +1,33

Semantische relaties 13 84 10 3 +1

Kernscore 121 100 15 +1,4

Receptieve taalindex 129 100 15 +1,93

Expressieve taalindex 118 100 15 +1,2

Taalinhoud index 125 100 15 +1,67

Taalvorm index 122 100 15 +1,47

Praxis

Complexe figuur van Rey13,14 (28/36) 35 3 -2,33

HDS Ideatorische competentie: It. 515 (10/10) 9,79 0,17 +1,24

HDS Ideomotorische competentie: It. 3 (10/10) 9,94 0,23 +0,26

Visuele cognitie

Beery visueel-motorische integratie16 78 100 15 -1,47

Beery visuele perceptie 94 100 15 - 0,4

Beery motorische coördinatie 73 100 15 -1,8

WAIS = Wechsler Adult Intelligence Scale, WMS = Wechsler Memory Scale, EMT = Eén-Minuut-Test, CELF = Clinical  
Evaluation of Language Fundamentals, HDS = Hierarchic Dementia Scale.

DISCUSSIE
KLINISCHE BEVINDINGEN
Bij de patiënt werden op basis van een uitvoerig neurocognitief 
onderzoek zowel FAS als een verbale dyspraxie met cognitieve 
planningsstoornissen vastgesteld. Hoewel eerder werd geargu-
menteerd dat FAS een subtype is van de verworven 
spraakapraxie (na een neurologisch letsel), zijn de neurocogni-

tieve problemen van deze patiënt terug te voeren op een ont-
wikkelingsproblematiek zoals bij de casussen beschreven door 
Mariën et al. en Berthier et al.1,2 Uitgebreid neurocognitief en 
neurolinguïstisch onderzoek suggereerde geïsoleerde, selectie-
ve problemen met de frontale, visueel-ruimtelijke planning en 
de executieve functies (WCST, Stroop test – kaart III, Com-
plexe figuur). Bovendien waren er aanwijzingen voor moeilijk-
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heden op visuo-constructief vlak, op het vlak van de motori-
sche integratie en de visuospatiële planning (BDT, ROCF); bij 
de zuiver visuoperceptuele taken (Beery - visuele perceptie) 
werden geen problemen vastgesteld. De geschetste problemen 
kaderen binnen een algemene visuo-constructieve dyspraxie. 

PATHOFYSIOLOGISCH SUBSTRAAT: 
EEN ROL VOOR HET CEREBELLUM IN FAS?
Het FAS bij deze patiënt werd geargumenteerd te zijn ont-
staan op ontwikkelingsbasis. Een functionele/psychogene 
grondslag voor de aandoeningen lijkt ons uitgesloten op ba-
sis van de afwezigheid van indicaties voor psychologische 
problemen, het vroege ontstaan van het accent en daaren-
boven de gevonden perfusiebeperkingen. De problemen op 
cognitief en linguïstisch vlak zijn bij deze patiënt bovendien 
duidelijk te relateren aan de gereduceerde perfusie. 
Er werden afwijkingen vastgesteld in de perfusie van onder 
andere de (dorsolaterale) (pre)frontale regio's. Deze zijn bij-
voorbeeld niet alleen van belang bij de (motorische) produc-
tie van spraak, maar spelen eveneens een belangrijke rol bij 
het reguleren van cognitieve controle (‘sets-shifting’ en 
‘task-switching’). Deze patiënt ondervond zoals gezegd grote 
problemen bij het uitvoeren van de WCST, een test die op 
deze mechanismen beroep doet. Ook de stoornissen met be-
trekking tot de visuo-motorische integratie kunnen geassoci-
eerd worden met het verstoorde perfusiebeeld. Constructieve 
praxiestoornissen worden al geruime tijd geassocieerd met 
schade of disfunctie van de niet-dominante pariëtaalkwab en 
de premotorische regio.24-28 Bovendien vonden Makuuchi et 
al. in hun fMRI-studie significante activaties in onder andere 
de hemisferen van het cerebellum en de vermis tijdens het 
kopiëren en vrij tekenen.28 Zij argumenteerden dat schrijven 
en tekenen gemeenschappelijke anatomische substraten 
hebben (onder andere superieure pariëtaalkwab29). Mariën et 
al. beschreven een 15-jarige linkshandige patiënt met een 
apractogene dysgrafie, waarbij de onderontwikkeling van de 
cerebro-cerebellaire banen als mogelijke oorzaak werd aan-
geduid.29 Volgens Makuuchi et al. hebben de activaties van 
het cerebellum te maken met het monitoren en de proprio-
ceptieve feedback voor eventuele correcties die naar frontale 
regio's wordt gestuurd voor de planning en integratie van 
corrigerende bewegingen.28 Zoals eerder aangegeven was er 
bij deze patiënt ook een hypoperfusie in het cerebellum en 
de frontaalkwab van de taaldominante hemisfeer.
De geconstateerde cerebellaire hypoperfusie en de mogelijke 
verstoring van het cerebro-cerebellaire netwerk kunnen 
eveneens gevolgen hebben op spraakmotorisch vlak: zowel 
de (verworven) spraakapraxie als FAS zijn in het verleden 
reeds geassocieerd met cerebellaire schade en de rol van het 
cerebellum bij de articulatie (onder andere met betrekking 

tot ritme en timing) werd reeds meermaals beklemtoond.  
Wat FAS betreft zijn er 2 studies van doorslaggevend be-
lang.30,31 Mariën et al. beschreven een 53-jarige Nederlands-
talige Belgische vrouw (rechtshandig) met een infarct links 
fronto-pariëtaal: in de acute fase sprak zij met een variabel 
Frans-Duits-Russisch accent.30 Naast FAS werd ook een 
spraakapraxie vastgesteld. Tc-99m-ECD-SPECT-studies 33 
dagen en 3 jaar na aanvang vertoonden grote verschillen in 
de perfusie van het rechter cerebellum: de initiële hypoper-
fusie van het rechter cerebellum was 3 jaar na de CVA genor-
maliseerd. De hypoperfusie van de motorische, de pariëtale 
cortex, de linker thalamus en het striatum waren echter nog 
steeds aanwezig. Het was opmerkelijk dat de uitspraak ge-
lijktijdig verbeterde met de waargenomen verbetering van de 
perfusiestoornissen: hoewel er nog steeds sprake was van 
een geringe spraakapraxie, was het FAS volledig opgeklaard. 
Mariën en Verhoeven rapporteerden over  een 61-jarige Neder-
landstalige Belgische man (rechtshandig) die na een 
 hemorragisch CVA ter hoogte van de linker basale ganglia 
(putamen, posterieure gedeelte capsula interna met extensie 
tot het posterieure gedeelte van de insula) en de pariëtotem-
porale regio een globale afasie ontwikkelde die evolueerde 
tot een conductie-afasie, comorbide spraakapraxie en FAS 
(Noord-Afrikaans accent).31 Een maand na aanvang waren 
er hypoperfusies in de linker thalamus, linker nucleus lenti-
formis, linker mediale en lateraal temporale regio's, linker 
motorische cortex en rechter cerebellum; 6 maanden na 
aanvang was er enkel een merkbare verbetering op infraten-
torieel niveau. Dit geïsoleerde functionele herstel kon recht-
streeks in verband worden gebracht met een klinisch specta-
culaire verbetering van het accent. De spraakapraxie en 
afasie verbeterden, maar ze bleven aanwezig. 
De onderzoekers van beide studies beargumenteerden op 
basis van hun bevindingen dat het cerebro-cerebellaire net-
werk een cruciale rol lijkt te spelen bij de pathogenese van 
motorische spraakstoornissen in het algemeen en bij FAS in 
het bijzonder. Deze hypothese geldt voor de hier beschreven 
patiënt, bij wie disfunctie van het cerebro-cerebellaire net-
werk op ontwikkelingsbasis een cruciale rol lijkt te spelen 
bij de articulatieproblemen. 

De gepresenteerde casus werd eerder beschreven in Frontiers in 
Human Neuroscience  "Developmental Foreign Accent Syndrome: 
Report of a New Case". De discussie werd substantieel aangepast 
voor deze publicatie. Alle gerapporteerde resultaten werden ver-
kregen aan de hand van een neurolinguïstische testbatterij die 
wordt gebruikt bij patiënten met spraak- en taalproblemen in het 
ziekenhuis ZNA Middelheim. De patiënt gaf de schriftelijke toe-
stemming (op 19-jarige leeftijd) om de resultaten van het onder-
zoek en de relevante medische gegevens anoniem te rapporteren.
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 ‘Foreign accent syndrome’ (FAS) kan zich manifesteren op ontwikkelingsbasis. Wellicht is de ontwikke-
lingsvariant van FAS veel frequenter dan momenteel wordt aangenomen op basis van een klein aantal 
gepubliceerde casussen. 

2 Het cerebro-cerebellaire netwerk lijkt een fundamentele rol te spelen in de pathofysiologie van motori-
sche spraakstoornissen. 

3 Uitgebreid neurocognitief onderzoek en functioneel beeldvormend onderzoek kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren tot een beter begrip van de pathofysiologie van FAS.
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