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1. Inleiding	  

In	  2012	  is	  het	  SAN	  bestuur	  vijf	  keer	  in	  vergadering	  bijeen	  geweest.	  Een	  van	  deze	  vergaderingen	  was	  
tezamen	  met	  het	  bestuur	  en	  directie	  van	  de	  Afasie	  Vereniging	  Nederland	  (AVN).	  In	  2013	  is	  het	  
bestuur	  van	  de	  SAN	  vier	  keer	  in	  vergadering	  bijeen	  geweest.	  Het	  bestuur	  heeft	  daarnaast	  enkele	  
keren	  telefonisch	  vergaderd	  over	  actuele	  onderwerpen.	  	  

2. Belangrijkste	  ontwikkelingen	  

In	  de	  jaren	  2012	  en	  2013	  zijn	  de	  oprichting	  en	  uitbouw	  van	  AfasieNet	  en	  de	  beëindiging	  van	  de	  
formele	  samenwerking	  met	  het	  bestuur	  en	  het	  Landelijk	  Bureaus	  van	  de	  Afasie	  Vereniging	  Nederland	  
de	  belangrijkste	  ontwikkelingen	  geweest.	  Daarnaast	  heeft	  de	  SAN	  een	  belangrijk	  software	  project	  
(TOP!2)	  tot	  een	  succesvolle	  lancering	  gebracht	  en	  heeft	  hij	  traditiegetrouw	  de	  publicatie	  van	  enkele	  
proefschriften	  op	  het	  terrein	  van	  Afasie	  financieel	  ondersteund.	  

a) AfasieNet	  	  

Eind	  2011	  hebben	  de	  besturen	  van	  de	  SAN,	  de	  Vereniging	  van	  Klinisch	  Linguïsten	  (VKL)	  en	  de	  
Vereniging	  van	  Afasietherapeuten	  (NVAT)	  formeel	  besloten	  tot	  de	  oprichting	  van	  AfasieNet.	  Dit	  
besluit	  kan	  met	  recht	  historisch	  worden	  genoemd,	  omdat	  het	  invulling	  geeft	  aan	  de	  langgekoesterde	  
wens	  van	  de	  SAN	  om	  alle	  kennis	  en	  expertise	  op	  het	  terrein	  van	  afasie	  in	  een	  netwerk	  voor	  
professionals	  uit	  Nederland	  en	  Vlaanderen	  samen	  te	  brengen	  en	  een	  (inter)nationaal	  platform	  te	  zijn	  
waar	  alle	  ontwikkelingen	  op	  het	  terrein	  van	  Afasie	  worden	  gebundeld	  en	  bediscussieerd.	  AfasieNet	  
wordt	  gefaciliteerd	  door	  een	  stuurgroep	  die	  bestaat	  uit	  drie	  vertegenwoordigers	  vanuit	  het	  bestuur	  
van	  de	  SAN	  en	  twee	  bestuurlijke	  vertegenwoordigers	  van	  de	  VKL	  respectievelijk	  de	  NVAT.	  De	  
stuurgroep	  is	  in	  het	  eerste	  jaar	  ondersteund	  door	  twee	  parttime	  medewerksters,	  in	  het	  tweede	  jaar	  
door	  nog	  een	  parttime	  medewerkster.	  De	  voorzitter	  van	  het	  netwerk	  wordt	  geleverd	  door	  de	  SAN.	  
AfasieNet	  heeft	  in	  financieel	  opzicht	  de	  doelstelling	  geheel	  op	  eigen	  benen	  te	  staan	  door	  middel	  van	  
inkomsten	  van	  deelnemers	  en	  andere	  bijdragen.	  Vanwege	  het	  belang	  van	  AfasieNet	  heeft	  het	  
bestuur	  van	  de	  SAN	  besloten	  voor	  de	  jaren	  2012	  en	  2013	  garant	  te	  staan	  voor	  het	  vooraf	  berekende	  
maximale	  tekort	  dat	  over	  die	  jaren	  zou	  kunnen	  optreden.	  De	  feitelijke	  bijdragen	  over	  2012	  en	  2013	  
van	  de	  SAN	  waren	  lager	  dan	  het	  vooraf	  berekende	  maximale	  risico.	  	  	  



In	  november	  2012	  en	  in	  oktober	  2013	  vonden	  succesvolle	  door	  AfasieNet	  georganiseerde	  
conferenties	  plaats.	  Aan	  deze	  conferenties	  namen	  ruim	  150	  professionals	  uit	  Nederland	  en	  
Vlaanderen	  deel.	  Het	  aantal	  deelnemers	  aan	  AfasieNet	  is	  gegroeid	  naar	  185.	  	  

Voor	  verdere	  informatie	  over	  AfasieNet	  raadpleeg	  www.afasienet.com	  

b) Beëindiging	  formele	  samenwerking	  met	  de	  Afasie	  Vereniging	  Nederland	  	  (AVN)	  

Gedurende	  vele	  jaren	  maakte	  de	  SAN	  gebruik	  van	  de	  diensten	  van	  het	  Landelijk	  Bureau	  van	  de	  Afasie	  
Vereniging	  Nederland	  en	  trad	  de	  directeur	  van	  de	  AVN	  ook	  op	  als	  directeur	  van	  de	  SAN.	  In	  2012	  is	  om	  
verschillende	  redenen	  een	  einde	  gekomen	  aan	  deze	  samenwerking.	  Onder	  druk	  van	  teruglopende	  
subsidies	  door	  de	  overheid	  vindt	  een	  grote	  fusiebeweging	  plaats	  van	  patiëntenverenigingen	  die	  
hersenletsel	  als	  een	  gemeenschappelijke	  noemer	  hebben.	  De	  AVN	  is	  onderdeel	  van	  deze	  
fusiebeweging,	  waardoor	  de	  exclusieve	  focus	  van	  de	  patiëntenvereniging	  	  op	  afasie	  gaat	  verdwijnen.	  
Belangrijker	  voor	  het	  besluit	  van	  de	  SAN	  om	  de	  samenwerking	  te	  beëindigen	  was	  het	  
onoverbrugbare	  verschil	  van	  mening	  op	  welke	  wijze	  en	  onder	  welke	  voorwaarden	  AfasieNet	  zich	  zou	  
moeten	  ontwikkelen.	  Na	  diverse	  mislukte	  pogingen	  om	  hierover	  alsnog	  met	  de	  AVN	  tot	  
overeenstemming	  te	  komen,	  heeft	  de	  SAN	  besloten	  haar	  –inmiddels	  door	  VKL	  en	  NVAT	  
onderschreven-‐	  aanpak	  door	  te	  zetten.	  In	  het	  verlengde	  van	  dat	  besluit	  heeft	  de	  SAN	  besloten	  om	  de	  
directeur	  van	  de	  AVN	  niet	  meer	  te	  laten	  optreden	  als	  directeur	  van	  de	  SAN,	  met	  ingang	  van	  2012	  te	  
stoppen	  met	  het	  afnemen	  van	  alle	  andere	  diensten	  van	  het	  Landelijk	  Bureau	  van	  de	  AVN	  en	  het	  
bijdragen	  aan	  enkele	  projecten	  van	  de	  AVN	  te	  beëindigen	  

Terugkijkend	  is	  de	  SAN	  tevreden	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  AfasieNet	  zoals	  die	  zich	  de	  afgelopen	  twee	  
jaar	  heeft	  laten	  zien.	  Daarnaast	  hoopt	  de	  SAN	  dat	  de	  komende	  jaren	  een	  formele	  samenwerking	  met	  
een	  patiëntenvereniging	  die	  zich	  richt	  op	  Afasie	  op	  een	  vernieuwde	  manier	  tot	  stand	  kan	  komen.	  	  

3. TOP!2	  	  	  

In	  vervolg	  op	  een	  eerste	  applicatie	  (serious	  game:	  TOP!Woordvinding)	  is	  in	  2012	  de	  ontwikkeling	  van	  
TOP!2	  ter	  hand	  genomen.	  Deze	  ontwikkeling	  is	  –naast	  bijdragen	  van	  de	  SAN	  zelf-‐	  mogelijk	  gemaakt	  
door	  genereuze	  giften	  van	  enkele	  fondsen.	  Hoewel	  er	  inmiddels	  een	  zeer	  groot	  (App)	  aanbod	  van	  
woordspelletjes	  is,	  is	  dit	  aanbod	  niet	  geschikt	  voor	  mensen	  met	  (een	  zwaardere)	  afasie.	  En	  juist	  op	  
die	  doelgroep	  richt	  TOP!2	  zich.	  TOP!2	  is	  gelanceerd	  tijdens	  de	  najaarsconferentie	  van	  AfasieNet	  in	  
2013	  en	  daar	  goed	  ontvangen.	  In	  2014	  beraadt	  de	  SAN	  zich	  op	  het	  uitbrengen	  van	  TOP!3.	  

4. Overige	  activiteiten	  	  

De	  SAN	  heeft	  in	  2012	  een	  financiële	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  Science	  of	  Aphasia	  Conference	  XIII	  

Ook	  besloot	  de	  SAN	  een	  startsubsidie	  voor	  het	  project	  Webbased	  lezen	  voor	  individuen	  met	  
afasie(WEBLIA)	  ter	  beschikking	  	  te	  stellen.	  Dit	  project	  wordt	  uitgevoerd	  in	  2014.	  	  	  

De	  website	  van	  de	  SAN	  is	  in	  2012	  geheel	  vernieuwd.	  Voor	  de	  verkoop	  van	  artikelen,	  uitgegeven	  door	  
de	  SAN	  kan	  sinds	  halverwege	  2012	  gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  een	  webshop.	  Begin	  2012	  werd	  een	  
nieuwe	  prijsstructuur	  voor	  de	  artikelen	  opgesteld	  en	  goedgekeurd	  door	  het	  bestuur.	  In	  2013	  is	  
besloten	  de	  AFASIE	  wegwijzer	  niet	  opnieuw	  uit	  te	  geven	  onder	  auspiciën	  van	  de	  SAN,	  omdat	  dit	  meer	  
op	  het	  terrein	  van	  de	  patiëntenvereniging	  ligt.	  	  	  



Onder	  leiding	  van	  twee	  bestuursleden	  van	  de	  SAN	  is	  in	  2012	  (weer)	  een	  Afasie	  Jongerendag	  
gehouden,	  gericht	  op	  jonge	  onderzoekers	  op	  het	  terrein	  van	  Afasie.	  De	  presentaties	  van	  de	  
onderzoekers	  zijn	  gepubliceerd	  op	  AfasieNet.	  De	  SAN	  heeft	  middels	  een	  financiële	  bijdrage	  deze	  dag	  
mede	  mogelijk	  gemaakt.	  	  

De	  SAN	  heeft	  aan	  Tom	  Abuom	  (Universiteit	  van	  Groningen)	  een	  financiële	  bijdrage	  verstrekt	  ten	  
behoeve	  van	  de	  drukkosten	  van	  zijn	  proefschrift.	  	  

	  

	  

	  


