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1 Algemeen 

Stichting Afasie Nederland (SAN) werd in 1969 opgericht en heeft ten doel de zorg voor mensen met 

afasie te bevorderen. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door:  

• het stimuleren van de wetenschappelijke bestudering van afasie en haar behandeling;  

• het bevorderen van de behandelingsmogelijkheden;  

• het bevorderen van onderzoek naar sociale begeleiding van personen met afasie. 

Meer informatie op https://www.stichtingafasienederland.nl/. De Stichting is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 41200897. 

Sinds 1 februari 2016 is AfasieNet een eigen rechtspersoon (Stichting AfasieNet). AfasieNet richt zich 

niet alleen op professionals maar ook op mensen met afasie en hun naasten en op verwijzers. Een 

deel van de doelstellingen en activiteiten van de SAN is overgegaan naar AfasieNet 

(https://www.afasienet.com/).  

 

2 Bestuur 

Sinds 2019 is het bestuur als volgt samengesteld: 

• Mevrouw dr. A.C. (Ineke) van der Meulen, secretaris 

• Mevrouw E. (Els) van de Pavert, MSc, lid 

• Mevrouw dr. M. (Marina) Ruiter, lid 

• De heer M. (Marius) Mouwen, voorzitter 

• De heer C. (Cor) de Ruiter, penningmeester 

Het bestuur wordt vanaf medio 2020 ondersteund door mevrouw B. (Birgit) Smit. In 2020 vergaderde 

het bestuur in totaal drie keer, deels live, deels via ZOOM.  

 

3 Activiteiten in 2020 

De volgende subsidie aanvragen zijn ontvangen. 

3.1 Gehonoreerde aanvragen  

Het bestuur heeft in 2020 de volgende aanvragen gehonoreerd. 

• Doorontwikkeling van een communicatietraining voor partners van patiënten met afasie.  

• De ontwikkeling van vier korte videoclips voor gebruik op social media. 

• A-factor: geen woorden maar beelden, een kunstexpositie over jonge mensen met afasie. 

• Ontwikkeling en uitgave van een logopedisch behandelprogramma voor het verbeteren van 

spreken in zinnen.  

• Drie keer werd financiële steun verleend voor de drukkosten van proefschriften.  

• Gedeeltelijke financiering van de reiskosten van een onderzoeker voor het bezoeken van een 

buitenlands symposium.  

https://www.stichtingafasienederland.nl/
https://www.afasienet.com/


 

Pagina 4 van 4 
Jaarverslag Stichting Afasie Nederland 2020 

• De ontwikkeling van een kookvlog voor mensen met afasie, gemaakt door een persoon met 

afasie.  

 

3.2 Lopende projecten 

Het bestuur financiert twee meerjarige projecten.  

• Kinderafasie In Kaart (KIK), een landelijke database van kinderen met kinderafasie. 

• Safe Surgery for Glioblastoma Multiforme: Language outcome after awake craniotomy versus 

surgery under general anesthesia. A multicenter prospective randomized controlled study 

(SAFE-trial Trial NL7589). Een onderzoek naar de effectiviteit van wakker-operatie bij 

hersentumoren.  

 

3.3 Afgewezen aanvragen 

Het bestuur wees in 2020 één aanvraag af.  

 

3.4 Algemene zaken 

Naast het bespreken en beoordelen van subsidie aanvragen maakte het bestuur afspraken over de 

financiering van het programma TOP. Dit in overleg met het bestuur van AfasieNet. Vanuit het veld is 

behoefte aan meer duidelijkheid over de minimale eisen van een subsidie aanvraag. Het bestuur 

besluit dit, samen met een format voor voortgangsrapportage, te gaan ontwikkelen.  

Het bestuur neemt zich voor om in 2021 een ‘heidag’ te organiseren. Er is een aantal discussiepunten 

dat meer tijd en aandacht behoeft dan behandeling in een reguliere bestuursvergadering. 

Discussiepunten zijn onder andere de financiële toekomst van SAN en het vaststellen van 

speerpunten voor de periode 2021-2024.  


