
Deze keer bespreken we de website
www.afasie.net. Daarop staat veel informatie
voor mensen met afasie, hun familie, vrienden,
collega's en vrijwilligers. De website is gemaakt
door Liesbeth Pyfers van Pragma. Dit kleine
onafhankelijke bureau is gespecialiseerd in het
beter toegankelijk maken van informatie voor
mensen met een beperking.

De website
De site ziet er aantrekkelijk uit en heeft een
rustige lay-out. Er is enorm veel informatie
gebundeld. Daarom staan op het eerste blad
(homepage) trefwoorden en zoekhulpjes. Deze

leiden naar meer informatie over de website
zelf, naar 'Wat is wat?' (zoals medische termen,
therapie, hulpmiddelen), advertenties, adressen,
lezen, oefenen en 'Wie, wat, waarom'.

Behalve voor de getroffene is www.afasie.net ook
voor naasten, vrienden en vrijwilligers een goede
bron over afasie. Van medische termen tot nuttige
adressen, zoals bijvoorbeeld van afasiecentra,
verenigingen en afasiekoren. Ook staan op deze
site verwijzingen naar hulpmiddelen, trainingen,
workshops, en links naar blogs en websites van
patiënten en familie.

Daarnaast kun je op deze site online talloze
oefeningen doen. Speciaal ontwikkeld voor
mensen met afasie, om hun computer of laptop,
iPad of tablet te gebruiken bij (re)activering en
revalidatie.
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Woorden laten uitspreken
Met de computer/laptop en iPad kun je teksten
en woorden van de oefeningen laten uitspreken.
Bij de computer/laptop gebeurt dat door de
betreffende tekst te selecteren (aanklikken) en
vervolgens op het'luidsprekertje' te klikken.
Op de iPad moet je bij instellingen eerst 'spreek
selectie ccn' activeren. Vervolgens kun je ook hier
de tekst selecteren en laten uitspreken.

Woordenboek en oefenbladen
Klik op het kopje 'oefenen' en ga naar het
woordenboek van de website.
Daar staan 345 woorden op alfabet, ingedeeld naar
thema's, zoals eten & drinken, winkels en zelfs
WK voetbal. Ook hiermee kan geoefend worden.

Je kunt foto's aanklikken en opslaan in het
fotobestand van je eigen communicatieklapper.
Onder het kopje 'oefenen' vind je ook nog
werkbladen die je kunt printen voor schrijf-
oefeningen.

Waarom online oefenen?
Het voornaamste doel van de oefeningen is dat
iemand met afasie zinvol en motiverend bezig is
met taal. Maar niet alle oefeningen gaan over taal
(bijvoorbeeld 'Klikbal' gaat over oefenen met de
muis). Het einddoel is uiteraard dat de persoon

met afasie beter gaat communiceren, en/of beter
gaat schrijven of lezen. De oefeningen vormen
een hulpmiddel, een tijdsbesteding, een doel.
Ze zijn' hersen gym nastiek'.

Naar de online oefeningen
Op de computer/laptop vind je de online
oefeningen bovenaan de homepage, onder het
kopje 'Oefenen'. Werk je met een iPad, dan open
je de online oefeningen met de gratis e-learning
app Articulate Mobile Player. >

we bsite wwur.afas¡€. net

c,0

(or

=-È L.v

I
-

afasl€.nêl

15ßE(:'Û C EÔ+
@

AfaSig. net voon en doon
mensen met afasie, familie, vrijwilligens

Ð

Afasle net Wat is wat? Adressen Advertenties Lezen Oefenen

Afasie.net NIEUWE OEEENINGEN

AEASIE,NET

l. Over Afúie.ûet

Atasle,net ls eenwebslevan en voor volwàrscnen met

NAARI

¿lale,hunlamllle,vilenden,(ollegå's,bekendenen
vdlwllllgers

Opaf¿lenetvlndlelnformåtleoverâfôrtqove.
hulpmlddelen, boet€n en w€blles

Letters

@!^""

NVAT

â.

cenVå, sodët€lÞn, en beh€ndela¡rs

En: le kunron llne oefenen,

WOORDENBOEK

L lì

EE
od



Afasig. net ,,Jo,. .,, .oo
'J :rìì [ 'tìr : :,':r: r, i,;rrrili,r, ,r.ì'Ltil,icr'

Âl.i'.:-È- r,,,¿- <\,1:-l A0'assÉ. Ao.,/e':9-:Ès L,r:e- Oefenen

ONLINI OEFENEN

-'-ltF

+.
Klikbal I lcikbaì 2 Klikbal 3 Iújkon &Vergelijken:

o Bovenaan het scherm staan de eerste vier
oefeningen al in beeld, met vlak daaronder een
rij kleine rondjes. Klikken op één van de rondjes
brengt weer vier nieuwe oefeningen in beeld.
De website heeft momenteel zo'n 6o online
oefeningen, maar er komen geregeld nieuwe bij.

De oefeningen zijn gerangschikt naar soort en
naar thema. Zo kun je kiezen uit bijvoorbeeld
de soorten 'Kijken & Klikken', 'Lezen & Kiezen'
of 'Geheugen voor plaatjes'. Als thema's heeft
de website onder meer'Cijfersl 'Letters', 'Eten &
Drinken', 'Familie'en 'Werkwoorden'. I

o

Wat vinden de gebruikers van www.afasie.net?
Een aantal cliënten van het
Afasiecentrum Eindhoven heeft
de online oefeningen gedaan op
verschil lende niveaus.
De oefeningen zijn heel divers.
De cliënten werken er op het
afasiecentrum mee, maar we geven
de oefeningen ook als huiswerk/
tijdsbesteding mee naar huis.

Pluspunten
De diversiteit van de oefeningen
vinden cliënten erg fijn. Voor de
meeste van onze cliënten is er wel
een oefening die bij hem of haar
past. Geheugenoefeningen vindt
iedereen leuk om te doen. De

oefeningen zijn voor volwassenen,
maar toch speels van opzet. Goede
voorbeelden hiervan zijn 'logo's
sorteren' en'Loesje-verknipt'. Een

cliënt die pas in de computergroep
zit, vindt oefeningen zoals 'Klikbal'
en 'Patience' nuttig en leuk om
te doen. Zo leert zij met haar
linkerhand werken en met de muis
omgaan.

Loesje is leuk om te doen

Minpunten
Cliënten vinden de uitspraak bij
de online oefeningen niet altijd
optimaal. Bij onder meer de
oefening' Luisteren & kiezen',
'Dierenl'Kleuren' en'Familie' zijn
de woorden moeilijk te verstaan.
Bovendien worden de woorden
vaak te snel uitgesproken, wat
het voor mensen met afasie nog
moeilijker maakt.
Bij de oefening'Natypen met
voorbeeld' is op de ipad het
betreffende woord niet meer te

zien als de cliënt aan het typen is.
Dat is dus niet de bedoeling.

Ook geven cliënten aan dat het
verwarrend is dat bij de oefening
'Lezen & Typen' hoofdletter
en kleine letter niet gelijk zijn.
Het wordt wel uitgelegd in de
beschrijving maar het werkt
verwarrend voor mensen met
afasie. Ook hier'verdwijnt' de letter
als je op de lpad werkt.

Het woord is verstopt
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