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1. Inleiding
Vanwege de voorspoedige ontwikkeling van AfasieNet, door de SAN mede opgericht in 2012, was het
nodig om de positionering van SAN en AfasieNet en de samenwerking tussen beide helder op te
zetten en waar nodig te formaliseren. Hiermee was in 2014 en 2015 een begin gemaakt; in 2016 zijn
verdere belangrijke stappen gezet.
In 2016 is naast de SAN de Stichting AfasieNet in het leven geroepen. Beide Stichtingen werken nauw
samen. 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.
In 2016 is het bestuur vier keer in vergadering bijeen geweest, in februari, mei, september en
november. Per maart 2016 heeft de heer Eric Schuurman zijn functie als bestuurslid van de SAN
neergelegd. Vele jaren trad hij op als penningmeester/secretaris voor de SAN. In deze dubbelfunctie
heeft hij jarenlang zeer veel werk verzet voor het bestuur. Per gelijke datum heeft de heer Mouwen
zijn functie als penningmeester overgenomen. De functie van secretaris is overgenomen door mw.
van de Sandt-Koenderman.
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. In 2016 was AfasieNet
nog niet in staat zichzelf financieel te bedruipen. Net als de voorgaande jaren heeft de SAN
financieel bijgedragen aan de activiteiten en ontwikkelingen van AfasieNet. De inkomsten
van AfasieNet uit de bijdrage van de 200 deelnemers en uit de organisatie van het jaarlijks
congres dekten (nog) niet alle kosten.
De nieuwe website van AfasieNet, die vanaf eind 2015 in gebruik is en voldoet aan de huidige
standaarden van moderne technologie, kende in 2016 goede bezoekersaantallen. In de loop
van 2016 heeft de SAN een nieuwe website ontwikkeld in, die qua “look and feel” goed
aansluit bij deze nieuwe website van AfasieNet.
b) Positionering en verdeling van taken
Het SAN bestuur is van mening dat de inhoudelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk plaats
moeten vinden binnen de Stichting AfasieNet. Hierdoor heeft het SAN bestuur als zodanig
een kleiner taken pakket, en besloten is om de omvang van het bestuur te beperken tot 5
leden. Wel ziet de SAN het als haar taak om de inhoudelijke ontwikkelingen binnen AfasieNet
te faciliteren en zo nodig financieel blijven ondersteunen.
De verkoop van artikelen op het gebied van afasie is in 2016 voortgezet, maar werd op een
andere manier georganiseerd. De artikelen worden nu aangeboden 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.
Een zeer succesvol product in 2016 was het “Handboek Afasie”, geschreven voor mensen
met afasie en hun naasten.
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. Door enkele legaten is de financiële positie in 2016
gunstiger dan verwacht. Hierdoor ontstond meer ruimte voor het financieel ondersteunen
van projecten. Voor de verdere financiële verantwoording verwijzen wij naar de
jaarrekeningen op de website.
d) Projecten
In 2016 werden op de gebruikelijke wijze financiële bijdragen gegeven voor drukkosten van
proefschriften op het gebied van afasie en voor het bezoeken van een congres in het
buitenland. 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 gepubliceerd op de website van de SAN. Daar zijn ook voor
elk type bijdrage aanvraagformulieren te vinden.
In 2016 werd besloten financiële steun te verlenen aan verschillende projecten, oa:
 Researchproject “Taal en EEG karakteristieken bij patiënten met een hersentumor:
kunnen we het taalvermogen na de operatie voorspellen?” Rijksuniversiteit
Groningen
 Productie Handboek Afasie
 2 proefschriften afasie

e) Dag voor jonge onderzoekers
Op 10 en 11 november 2016 vonden de “aphasia junior days” plaats. Deze bijeenkomst is
bedoeld voor jonge onderzoekers die zich in hun onderzoek op de een of andere wijze met
afasie bezighouden.

