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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 2021 

organiseerde het bestuur in augustus een heimiddag. Belangrijkste thema van deze heimiddag was 

de bespreking van de speerpunten 2021-2024. Daarnaast vergaderde het bestuur twee keer (via 

ZOOM). Tussentijds werden een aantal noodzakelijke zaken via mail afgestemd.  

 

3 Activiteiten in 2021 

De volgende subsidie aanvragen zijn ontvangen. 

3.1 Gehonoreerde aanvragen  

Het bestuur heeft in 2021 de volgende aanvragen gehonoreerd. 

• Kosten voor de inregeling en de lancering van een speciale app voor mensen (Hallo Afasie) 

met Afasie. Over deze aanvraag is nauw samengewerkt met AfasieNet.  

• Gedeeltelijke financiering van de reiskosten voor deelname aan het congres over Childhood 

Apraxia of Speech in Amerika. Helaas werd de conferentie uitgesteld als gevolg van de 

COVID-pandemie. 

 

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

• In 2020 subsidieerde SAN de ontwikkeling van een kookvlog voor mensen met afasie, 

gemaakt door een persoon met afasie. Deze vlog blijkt breder inzetbaar te zijn. Reden voor 

de initiatiefnemer dit verder te onderzoeken.  

 

3.3 Afgewezen aanvragen 

• Het bestuur werd voorafgaand aan de daadwerkelijke indiening gepolst over de 

mogelijkheden voor subsidie voor een specifiek project. Al snel bleek dat de aanvraag beter 

thuishoorde bij AfasieNet.  

 

3.4 Afgeronde aanvragen 

Het bestuur ontving het eindrapport van het onderzoek naar de effectiviteit van partner-educatie bij 

niet aangeboren hersenletsel. Het onderzoek heeft onder andere geleid tot verhoogde aandacht 

voor het gebruik van deze training tijdens de conferentie van AfasieNet in oktober 2021.  

 

3.5 Algemene zaken 

Het bestuur heeft in augustus een heimiddag georganiseerd. Voor het eerst sinds de aanvang van de 

coronapandemie was er tijd en gelegenheid om in alle rust en in een inspirerende omgeving elkaar 

nader te leren kennen en uitgebreid te brainstormen over een aantal thema’s. Gesproken is over 

mogelijke speerpunten voor de komende jaren en over de wensen en mogelijkheden om de 

financiële reserves op peil te houden. Een van de uitvloeisels van de heimiddag is onder andere het 

aanhalen op bestuurlijk niveau van de banden met AfasieNet. Dit krijgt vervolg in 2022.  


