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1. Inleiding
Sinds 2012 is er een nauwe samenwerking tussen de Stichting Afasie Nederland (SAN) en AfasieNet
als kennisplatform, dat door de SAN is opgericht samen met de Vereniging voor Klinische Linguïstiek
(VKL) en de Nederlandse vereniging van Afasie Therapeuten (NVAT). Om een goede samenwerking te
garanderen hebben 2 leden van het SAN bestuur (dhr. Moeskops en mw. van de Sandt) ook zitting in
het bestuur van de Stichting AfasieNet, dat ten doel heeft om hét gezaghebbende netwerk in
Nederland en Vlaanderen te zijn. Per 1 februari 2016 is AfasieNet verzelfstandigd in een stichting.
In 2017 is het bestuur drie keer in vergadering bijeen geweest, in februari, april en september. Finn
Rübsaam was bij de vergaderingen aanwezig als notulist. Dirk Epke, bestuurslid sinds 1995, heeft aan
het eind van het jaar zijn functie als bestuurslid neergelegd. Van 2004 tot 2011 was Dirk Epke
voorzitter van de SAN. Onder zijn leiding zijn vele projecten geïnitieerd en tot een goed einde
gebracht, en heel veel producten die de SAN nog altijd aanbiedt aan het werkveld, dragen zijn
signatuur.
2. Belangrijkste ontwikkelingen
a) AfasieNet
Het tegengaan van versnippering van kennis, inzet en ervaring is voor de SAN de belangrijkste
drijfveer geweest achter de oprichting van AfasieNet. Als verbindend platform voor professionals
is AfasieNet zeer succesvol. In toenemende mate richt het platform zich ook op personen met
afasie en hun naasten. Financieel gezien was AfasieNet ook in 2017 nog niet in staat zichzelf
financieel helemaal te bedruipen: de SAN heeft financieel bijgedragen aan de activiteiten en
ontwikkelingen van AfasieNet. Hoewel de tekorten ieder jaar iets lager uitvallen, zijn de
inkomsten van AfasieNet uit de bijdrage van de deelnemers en uit de organisatie van het jaarlijks
congres onvoldoende om alle kosten te dekken.
De website van AfasieNet, die vanaf eind 2015 in gebruik is kende in 2017 een forse groei in
bezoekersaantallen. De SAN ziet het als haar taak om de inhoudelijke ontwikkelingen binnen
AfasieNet te faciliteren en zo nodig financieel blijven ondersteunen, v.w.b. de loonkosten.
Positionering en verdeling van taken
Het SAN bestuur is van mening dat de inhoudelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk plaats moeten
vinden binnen de Stichting AfasieNet. De verdeling van taken is niet gewijzigd t.o.v. 2016.
De verkoop van artikelen worden geregeld via de webshop op de site van AfasieNet, omdat deze
website hiervoor de geschikte functionaliteit biedt. Via de SAN website is de webshop ook te
vinden: klanten worden direct doorgelinkt naar de website van AfasieNet. De inkomsten van de
artikelen voor zover ontwikkeld met financiële steun van de SAN komen ten gunste van de SAN.
b) Stichting Landelijk Service Project ’76 (LSP ‘76)
In april is heeft het bestuur kennisgemaakt met de bestuursleden van LSP. Het was een
vruchtbaar gesprek. Vanuit het SAN bestuur is toelichting gegeven op het beleid, de verschillende
projecten en de wijze waarop de zorg voor mensen met Afasie verder kan worden verbeterd. Het

bestuur van de LSP heeft naar aanleiding van dit gesprek en nadere schriftelijke informatie
besloten een aantal activiteiten van de SAN te ondersteunen. De intentieovereenkomst met de
Stichting LSP’76 heeft allereerst geleid tot een kennismakingsbijeenkomst In april 2017. LSP heeft
substantiële subsidiëring toegekend tbv de ondersteuning proefschriften en een aantal SAN
projecten.
c) Financieel beleid
De SAN voert een sinds jaar en dag een sober en solide financieel beleid. Het beschikbare
vermogen wordt uitsluitend gebruikt voor het doel van de stichting: het bevorderen (van
kwaliteit) van zorg aan mensen met afasie. Kosten om de stichting in stand te houden zijn steeds
tot een minimum beperkt. In 2017 is de financiële positie van de SAN verder verbeterd, o.a.
enkele legaten. Hierdoor heeft de SAN in de komende jaren meer ruimte voor het financieel
ondersteunen van projecten. Voor de staat van Baten en Lasten verwijzen wij naar de e website.
d) Projecten
Voorheen werd beslissingen om project financieel te ondersteunen min of meer ad hoc
genomen. Mede vanwege de grotere financiële armslag bestond er behoefte aan een goed
geformuleerd beleid. In de zomer 2016 werd besloten de mogelijkheid van een financiële
bijdrage voor verschillende categorieën open te stellen:
 Het organiseren van (sociale) activiteiten die de participatie van afasiepatiënten
bevorderen
 Productontwikkeling t.b.v. mensen met afasie en hun omgeving
 Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van afasie
 Reisbeurs t.b.v. congresbezoek door professionals
 Drukkosten van een proefschrift op het gebied van afasie
Voor elk type financiële bijdrage werden de voorwaarden en beoordelingscriteria
gespecificeerd. Alle informatie is in 2017 gepubliceerd op de website van de SAN. Daar zijn
voor elk type bijdrage ook aanvraagformulieren te vinden.
In 2017 werd besloten financiële steun te verlenen aan verschillende projecten, o.a.:
 3 proefschriften afasie
 Uitgave van een patiëntvriendelijke versie van de monodisciplinaire Richtlijn Afasie
behandeling door de NVLF.
 Ontwikkeling cursusmateriaal voor de cursus ContACT. Dit betreft videofilms waarin
de communicatie van PMA in beeld wordt gebracht. De films worden gebruikt om
zorgprofessionals (bv verpleegkundigen, artsen, receptionisten) te leren hoe ze het
beste kunnen communiceren met cliënten die afasie hebben. De films zullen
allereerst worden gebruikt in een cursus voor afasiebehandelaren, die in de cursus
leren hoe ze zorgprofessionals van andere disciplines kunnen trainen. Deze cursussen
zullen in 2018 via AfasieNet worden aangeboden
Hiernaast besloot de SAN om een tweetal producten te vernieuwen:
 TOP woordvinding, een computerprogramma voor het zelfstandig oefenen met het
vinden en uitspreken van woorden. Het programma wordt al jaren verkocht op DVD,
in een netwerk versie voor instellingen, en een standalone versie voor particulieren.
Het programma voldoet niet meer aan de huidige eisen, en kan onder modernere
besturingssystemen niet draaien. Daarom is besloten is om het programma te
vernieuwen. Er komt een web-based versie die op alle platformen kan draaien. Het
nieuwe programma komt beschikbaar in de zomer van 2018.



Klankbeelden. Ook dit programma voor het vormen van klanken is al jaren
beschikbaar, in de vorm van kaarten in een doos. Besloten is om van dit programma
een digitale versie te maken, net als TOP woordvinding een web-based versie, die
kan draaien op een PC, laptop, tablet en telefoon.

