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1. Inleiding
De jaren 2014 en 2015 zijn belangrijke jaren geweest voor Stichting Afasie Nederland (SAN). In 2012
was de stichting samen met de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) en de Vereniging van
Afasie Therapeuten (NVAT) oprichter van AfasieNet. Aanvankelijk vooral gedacht als bundeling en
kenniscentrum van professionals op het terrein van Afasie, zowel in Nederland als in Vlaanderen.
Door de voorspoedige ontwikkeling van AfasieNet in de afgelopen jaren (inmiddels 200 deelnemers)
is eind 2015 een vernieuwde website gelanceerd, die zich ook richt op mensen met afasie en hun
naasten en verwijzers (zoals huisartsen en ziekenhuizen). Met de lancering van de nieuwe website is
AfasieNet een flinke stap dichterbij bij de doelstelling om hét gezaghebbende netwerk in Nederland
en Vlaanderen te zijn.
De groei en ontwikkeling van AfasieNet heeft ook gevolgen voor de positionering van de SAN. Het
bestuur heeft de afgelopen twee jaar mede gebruikt om zich te buigen over de rol die de SAN de
komende jaren zou kunnen vervullen.
In zowel 2014 als 2015 is het bestuur vier keer in vergadering bijeen geweest. Eind 2015 heeft het
bestuur afscheid genomen van de heer Robert Dolman als bestuurslid. Vele jaren was hij verbonden
met de SAN. Hij was een betrokken bestuurder, die kritisch en opbouwend meedacht en zijn visie
altijd in kleurrijk Nederlands wist te verwoorden.
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. Ook in 2014 en 2015
heeft de SAN financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van Afasienet. De inkomsten van
AfasieNet uit de bijdrage van de 200 deelnemers en uit de organisatie van het jaarlijks
congres dekken (nog) niet alle kosten. Eind 2014 besloot het bestuur de ontwikkeling van
een nieuwe website mogelijk te maken, die voldoet aan de huidige standaarden van
moderne technologie. Eigen onderzoek onder mensen met afasie en hun naasten liet zien,
dat ondanks de schijnbare overvloed aan informatie op internet, nog steeds betrouwbare en
actuele informatie over afasie slecht toegankelijk is voor mensen met afasie en hun naasten.
Om die reden heeft het bestuur besloten de uitbreiding van AfasieNet naar mensen met
afasie en hun naasten mede mogelijk te maken. De vernieuwde website is einde 2015 live
gegaan. In de loop van 2016 zal onderzocht worden of de website de nieuwe ambitie
waarmaakt.
b) Herpositionering
De ontwikkeling van AfasieNet heeft in het bestuur van de SAN ook geleid tot een discussie
over de toekomstige rol van de SAN. Het bestuur is na een intensieve en vruchtbare discussie

tot de conclusie gekomen dat de inhoudelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk plaats moeten
vinden binnen het nieuwe platform AfasieNet, waarin overigens ook bestuursleden van de
SAN actief participeren. De SAN zal waar nodig AfasieNet financieel blijven ondersteunen.
Het starten van eigen projecten, zoals in het verleden, zal de komende jaren niet meer
worden gedaan. Het inhoudelijk en/of financieel ondersteunen van projecten vanuit o.a.
AfasieNet zal onverminderd worden voortgezet.
De verkoop van artikelen op het gebied van afasie zal in 2016 grotendeels verplaatst worden
van de website van de SAN naar die van AfasieNet.
c) Statutenwijziging
Sinds de oprichting van de SAN in 1969 waren de statuten van de stichting niet meer
gewijzigd. Daardoor voldeden zij onvoldoende aan de huidige wet- en regelgeving. Het
bestuur heeft daarom besloten de statuten ‘bij de tijd’ te brengen. In november 2015 is de
statutenwijziging gepasseerd.
d) 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. Vanwege de risico’s zijn de tegoeden van de stichting over
meerdere banken gespreid. Voor de verdere financiële verantwoording verwijzen wij naar de
jaarrekeningen op de website.
e) Projecten
In 2014 en 2015 vonden ook ‘gebruikelijke’ activiteiten vanuit de SAN plaats. Het bestuur
besloot de ontwikkeling van Weblia financieel te ondersteunen evenals een
onderzoeksproject betreffende tDCS. Weblia, dat begin 2016 online gaat onder de naam
Afasie Nieuwslezer, vertaalt dagelijks het actuele nieuws naar berichten die begrepen
kunnen worden door mensen met afasie die problemen hebben met lezen. De Nieuwslezer
kent verschillende niveaus (van heel eenvoudig tot meer complex taalgebruik). Het
onderzoeksproject transcraniële Direct Current Stimulatie onderzoekt de effecten van tDCS
op het herstel na een beroerte.
Het bestuur besloot tenslotte tot een bepaald bedrag garant te staan om de uitgave mogelijk
te maken van het Handboek Afasie, met onder andere goede informatie voor naasten van
mensen met afasie. Het handboek zal in 2016 verschijnen.
f)

Ondersteuning promovendi
Vier promovendi ontvingen van de SAN een financiële bijdrage in de drukkosten van hun
proefschrift. De wederdienst bestond onder andere uit de publicatie van een samenvatting
van het onderzoek op de website van de SAN en AfasieNet. Een (vijfde) promovendus
ontving een bijdrage in de organisatiekosten van het symposium naar aanleiding van zijn
proefschrift.

g) Dag voor jonge onderzoekers
Op 31 oktober 2014 vond de traditionele, jaarlijkse Afasie Jongerendag plaats. Anders dan de
naam wellicht doet vermoeden, is deze dag bedoeld voor jonge onderzoekers die zich in hun
onderzoek op de een of andere wijze met afasie bezighouden. Het was een geslaagd en
geanimeerde bijeenkomst. Het bestuur heeft besloten deze dag voortaan eenmaal per
anderhalf jaar te houden. De eerstvolgende jongerendag vindt daarom plaats in 2016.

