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AfAsie 
verAndert 
je leven
In het afasiecentrum kan men terecht 
voor zorg in de chronische fase.

www.afasiecentrum.nl

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een patiënten- 
organisatie voor mensen met  
(niet aangeboren) hersenletsel en hun 
naasten. 
Belangrijke doelstellingen zijn:
∙  Het geven van voorlichting over 

niet-aangeboren hersenletsel en de 
gevolgen daarvan aan direct  
betrokkenen en het grote publiek

∙  Het mogelijk maken van lotge-
notencontact voor mensen met 
hersenletsel, waaronder mensen 
met afasie, hun partners en hun 
kinderen

∙  Fungeren als gesprekspartner  
vanuit patiëntenperspectief voor 
stakeholders op landelijk,  
provinciaal, regionaal en lokaal 
beleidsniveau.

∙  meewerken aan de ontwikkeling 
van zorgstandaarden en het  
ontwikkelen van kwaliteitscriteria 
vanuit patiëntenperspectief voor  
de zorg aan getroffenen met  
hersenletsel.

Welzijnsactiviteiten

Binnen de regio’s voorziet 
Hersenletsel.nl in verschillende 
welzijnsactiviteiten. U kunt hierbij 
denken aan: een taaloefengroep, 
een afasiekoor, computertrainingen 
en lotgenotencontactgroepen.  
Voor activiteiten van Hersenletsel.nl 
is geen indicatie nodig, alleen een 
lidmaatschap van de vereniging.

voor meer 
informatie:
Hersenletsel.nl
Den Heuvel 62
6881 VE  Velp (Gld)
Tel. 026 – 3 512 512
www.hersenletsel.nl

Wat wil 
Hersenletsel.nl?

Hersenletsel.nl streeft ernaar om in 
elke provincie minimaal één afasie-
centrum te realiseren. 
Het Afasiecentrum werkt nauw samen 
met of is onderdeel van een Hersen-
letselcentrum. Organisaties en regio’s 
die een afasiecentrum willen 
oprichten kunnen een beroep doen op 
de expertise van andere regio’s en de 
landelijk coördinator afasiecentra. 

Hersenletsel.nl wil een rol innemen in 
de driehoek zorgaanbieders, ziekte-
kostenverzekeraars en gemeenten 
(Wmo) en cliënten, als vertegenwoor-
diger van de cliënt, met als doel deze 

 
zorgaanbieders

cliënten

Wmo
ziektekosten
verzekeraars

vorm van zorg in de chronische fase 
helder en expliciet te maken.
Dit doet zij door de afname van 
audits. Een audit is een toets of de 
geleverde zorg in een afasiecentrum 
overeenkomt met de daarvoor  
landelijk vastgelegde afspraken.
Hersenletsel.nl maakt de kwaliteit van 
de afasiecentra zichtbaar door het 
openbaar maken van de resultaten 
van de audits. 
De resultaten zijn sinds 2012  
beschikbaar op www.afasiecentrum.nl

Hersenletsel.nl 
en de afasiecentra

Jaarlijks organiseert Hersenletsel.nl  
drie bijeenkomsten voor de 
aangesloten afasiecentra.  
Het doel van deze bijeenkomsten is 
intercollegiale uitwisseling.

Hersenletsel.nl  neemt een audit af 
bij de door de vereniging erkende 
afasiecentra. Het doel van deze audit 
is het meten van de kwaliteit van de 
chronische zorg in een afasiecentrum
vanuit cliëntenperspectief.

Alleen erkende afasiecentra voeren
het Afasiekopje, dat dient als 
keurmerk voor de afasiecentra vanuit 
Hersenletsel.nl en verwijzen in hun 
folder naar deze folder.

Bijna alle afasiecentra in Nederland
zijn erkend door Hersenletsel.nl.

Op de site www.afasiecentrum.nl
kunt u zien welke afasiecentra
erkend zijn en hoe zij 
bij de audit zijn beoordeeld.

Wilt u
∙  meer weten over het Afasiecentrum
∙  deelnemen aan een projectgroep in 

uw regio om het tot stand komen 
van een afasiecentrum te realiseren

∙ een afasiecentrum in uw regio 
sponsoren

dan kunt u contact opnemen met
het landelijk bureau van  
Hersenletsel.nl
Tel. (026) 3 512 512
E-mail: info@hersenletsel.nl



Afasie 
verandert je leven
Afasie ontstaat door een Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH),
waardoor mensen niet of moeilijk
kunnen spreken, schrijven, lezen
of begrijpen wat er gezegd wordt.
Soms zijn mensen halfzijdig verlamd,
is de concentratie verminderd
en geven dubbeltaken en/of
onthouden problemen. Hierdoor is
de terugkeer in het arbeidsproces
moeilijk of zelfs onmogelijk. 
Vroegere hobby’s vallen weg 
vanwege de handicap. Als contacten 
met kennissen of familie verwateren,
dreigen mensen met afasie en
hun partners te vereenzamen. 
In het afasiecentrum kunnen mensen
werken aan een zo zelfstandig
mogelijk leven, het verbeteren
van de communicatie en het leren
omgaan met hun beperking. 
Er wordt vooral gekeken naar wat wel
mogelijk is.

leren van elkaar

In de revalidatiefase heeft de
therapie tot doel de stoornissen
te verminderen of op te heffen.
Daarna biedt het afasiecentrum
activeringsprogramma’s aan om
beter te leren omgaan met de
stoornissen. Mensen ontdekken
het beste hun eigen mogelijkheden

als ze in contact komen met
anderen die in eenzelfde situatie
verkeren. Dit geldt zowel voor iemand
met afasie als voor de direct
betrokkenen.

Er wordt in groepen gewerkt
omdat mensen het meeste leren
van lotgenoten en ervarings-
deskundigen. De samenstelling
van de groepen en het specifieke
programma worden afgestemd op
de hulpvraag, de ernst van de afasie,
leeftijd en het sociale netwerk van
de deelnemers. Er werkt een
afasietherapeut die gespecialiseerd
is in spraak-, taal- en communicatie-
training voor partners en mensen met 
een hersenletsel, die na revalidatie 
weer thuis komen. Cliënten worden

PRAATATELIER

Mensen met Afasie kiezen en bepalen mee

begeleid door professionele
medewerkers en/of vrijwilligers,
waaronder ervaringsdeskundigen.
Voor mensen die klaar zijn met hun
revalidatie bestaat de mogelijkheid
om als ervaringsdeskundige of
vrijwilliger een rol te vervullen
binnen de regionale Afasiecentra.

Het Afasie-
centrum biedt:

∙ Professionele dialooggestuurde 
zorg aan volwassenen, die beperkt 
zijn in de communicatie door NAH 

en hulp willen om beter te 
functioneren in de maatschappij

∙  Kennis en informatie aan een 
ieder die geconfronteerd 
wordt met afasie of met 
communicatiestoornissen 
door NAH

∙  Een steunpuntfunctie en  
lotgenotencontact voor 
mensen met afasie en hun 
direct betrokkenen

Een afasiecentrum is het expertise-
centrum op het gebied van afasie.

leren van elkaar...

Oefening 
baart kunst
De diverse groepen hebben een
aantal gemeenschappelijke doelen:
oefenen van de communicatie of
activiteiten uit het dagelijks leven,
uitwisselen van ervaringen en praten
met lotgenoten. 

De groepen verschillen wat betreft het 
niveau van begrijpen, spreken, lezen
en schrijven. 
Soms wordt ondersteunde  
communicatie gebruikt zoals  
een agenda, een gespreksboek,
tekenen, gebaren of computer- 
ondersteuning.
In andere groepen wordt meer  
gepraat en gediscussieerd. 

Afhankelijk van de hulpvragen kunnen 
binnen een afasiecentrum groepen 
samengesteld worden die gericht zijn 
op non-verbale expressie. Een mime/
theatergroep, een muziekgroep of
een schildergroep zijn mogelijkheden
die kunnen passen bij iemand
om zich op een andere manier dan
via woorden te leren uiten. 

Ook voor begeleiding bij het  
verwerken van de handicap kan men 
in het afasiecentrum terecht.

verwijzing 
of indicatie
Voordat men start vindt er een
uitgebreid intake gesprek plaats
met een afasietherapeut. 
Deze probeert samen met de cliënt 
de hulpvraag helder te krijgen en de
doelen te bepalen. De deelnemer
levert dus een actieve bijdrage aan
het vaststellen van de doelen en
de inhoud van de activiteiten. 
Voor deze professionele dialoog- 
gestuurde zorg is een verwijzing of 
indicatie nodig. 
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