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Empowerment van mensen met NAH
en hun naasten

‘Van Servet naar tafellaken’
Projecten

Hersenletsel.nl
Acties

Wie

Doel bereikt

Project Kennisnetwerk NAH

Ook in dit derde projectjaar speelt Hersenletsel.nl
een actieve rol in deelproject 2: Gelijkwaardige
inspraak en zeggenschap van mensen met NAH:
Inspraak en zeggenschap van mensen met NAH en
naasten realiseren in onderzoek, innovatie en
beleidsontwikkeling in zorg en welzijn. In het project
zijn ervaringsdeskundigen als co-onderzoekers actief
betrokken. In het derde (en laatste) projectjaar zullen
praktische tools worden ontwikkeld om
gelijkwaardige inspraak te faciliteren. In elk nummer
van HM wordt verslag gedaan van de voortgang.
Eind 2019 is ten minste een 3-tal (digitale) tools
beschikbaar. Project ondersteunt de beleidsdoelen
1 t/m 3 en 5.

Monique,
Michiel

31-12-2019

Project Schrijfprogramma On-line

Handmatig schrijven wordt sinds de komst van
computers en tablets steeds minder geoefend, maar
is om meerdere redenen cruciaal voor de revalidatie
van mensen met afasie.
Het te ontwikkelen online schrijfprogramma heeft tot
doel om mensen met afasie in de chronische fase te
ondersteunen bij het zelfstandig oefenen om
taalvaardigheid te verbeteren en daarmee de sociale
participatie en welzijn te vergroten. Het zelfstandig
oefenen heeft als belangrijke meerwaarde dat
mensen met afasie op die manier eindeloos kunnen
oefenen op woorden e.d. zonder daarmee een ander
te belasten. Dat is prettiger voor degene die oefent
en minder belastend/irriterend voor de partner. Een
computer/tablet (ver)oordeelt niet en heeft een
eindeloos geduld. Met de partner kan men zich dan
focussen op (het oefenen met) de communicatie
(waar er twee voor nodig zijn).
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Michiel

31-10-2019

Dit project beoogt de ontwikkeling van een online
oefenprogramma ter ondersteuning van mensen met
afasie in de chronische fase die zelfstandig (verder)
willen oefenen met schrijven. Hiermee neemt de

zelfredzaamheid toe en worden de communicatieve
vaardigheden verbeterd; die twee effecten samen
hebben grote positieve invloed op de kwaliteit van
leven.
Najaar 2019 is het nieuwe programma gereed en
via Hersenletsel.nl verkrijgbaar.
Project draagt bij aan beleidsdoelen 1, 3 en 5.
Symposium ‘Het Venijn zit in de staart
2019’

Op veler verzoek zal Hersenletsel.nl in 2019 voor het
eerst een landelijk congres van een halve dag (in
verband met de beperkte belastbaarheid van de
doelgroep) organiseren voor mensen met NAH en
hun naasten. De aanwezigen krijgen daar informatie
van professionals en kunnen met hen en met elkaar
in gesprek. We verwachten 250 deelnemers.
Deelname aan de dag is GRATIS en het congres is
uitsluitend toegankelijk voor leden. Project draagt bij
aan beleidsdoelen 1, 2, 3 en 5.
Voor oktober is een eerste congres
georganiseerd in het midden des lands.

Audits Afasiecentra
Vanaf 2019 zullen (weer) jaarlijks audits plaatsvinden
van de afasiecentra. Bij de audits nieuwe stijl zullen
actief ervaringsdeskundigen worden betrokken. De
kosten voor de audits worden door de afasiecentra
gedragen. Project draagt bij aan beleidsdoelen 1 t/m
5.
In 2019 zullen minimaal 5 afasiecentra worden
bezocht voor een audit.
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Uitbreiding van de
belangenbehartiging op
(inter)nationaal en regionaal niveau

Project Kennisnetwerk NAH

Zie beleidsdoel 1

Symposium ‘Het Venijn zit in de staart
2019’

Zie beleidsdoel 1

Audits Afasiecentra

Zie beleidsdoel 1

Internationale contacten

Ook in 2019 blijft de directeur actief als bestuurslid
van SAFE. Vanuit de internationale
patiëntenverenigingen werd in 2018 actief
meegewerkt aan het ‘Stroke Action Plan for Europe’,
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dat in 2018 is gepresenteerd en dat richting geeft aan
de CVA-zorg tot 2030. In 2019 zal het rapport
‘Financial Burden of Stroke’ worden gepubliceerd,
dat de kosten van CVA-behandeling en zorg
inzichtelijk moet maken.
Daarnaast is de directeur actief als bestuurslid van
EFNA (European Federation of Neurological
Associations).
In 2019 zal minimaal drie keer aandacht worden
gevraagd voor NAH-problematiek in het EU
parlement.
In 2019 zal het rapport ‘The financial Burden of
Stroke’ gereed zijn en onder de aandacht worden
gebracht.
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De bekendheid van Hersenletsel.nl
moet verder toenemen

Ambassadeursproject

In 2018 zijn in het kader van het voucherproject ‘Op
de bres’ trainers opgeleid, die in 2019 de eigen regio
ambassadeurs gaan werven, opleiden en
begeleiden. Deze ervaringsdeskundige
ambassadeurs zullen worden ingezet om middels
presentaties meer bekendheid te genereren voor
NAH en de vereniging (beleidsdoel 3). Door op
diverse plaatsen te vertellen over het leven met NAH
en de vereniging dragen zij eveneens bij aan de
realisatie van beleidsdoelen 1 en 4.
Eind 2019 is in minimaal 5 regio’s een poule van
ambassadeurs actief, ondersteund door een door
Hersenletsel.nl opgeleide trainer.

Project Kennisnetwerk NAH

Zie beleidsdoel 1

Project Schrijfprogramma On-line

Zie beleidsdoel 1

Symposium ‘Het Venijn zit in de staart
2019

Zie beleidsdoel 1

Audits Afasiecentra

Zie beleidsdoel 1
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4

5

Versterking van de regio’s

Vergroting van de beschikbare
middelen

Ambassadeursproject

Zie beleidsdoel 3

Audits Afasiecentra

Zie beleidsdoel 1

Ondersteuning regio’s door regioondersteuner

In 2019 zal actief worden ingezet op intensievere
ondersteuning van de regionale bestuurders en
vrijwilligers. Het is de bedoeling dat om te beginnen 4
of 5 regionale ondersteuners worden aangesteld. De
ondersteuners zullen worden aangestuurd door het
landelijk bureau/de directeur en elk 8 uur per week
beschikbaar hebben voor ondersteuning van hun
regio’s. Het project betreft een pilot, waarvoor het
bestuur voor 2019 uit eigen middelen financiering
beschikbaar stelt. Voor de jaren 2020 en verder zal in
2019 worden gezocht naar financiering van buitenaf.
De regio-ondersteuners zijn bij voorkeur
ervaringsdeskundigen, mensen met NAH die op deze
manier part-time aan het werk kunnen, om te
beginnen voor 1 jaar.
Eind 2019 is er een pilot met regionaal
ondersteuners geweest in minimaal 6 regio’s. De
resultaten daarvan zijn geëvalueerd en op basis
daarvan is een plan gemaakt voor 2020 en verder.
Eind 2019 is bekend op welke wijze financiering
van dit project vanaf 2020 vorm gaat krijgen.

Project Kennisnetwerk NAH

Zie beleidsdoel 1

Symposium ‘Het Venijn zit in de staart
2018’

Zie beleidsdoel 1

Audits Afasiecentra

Zie beleidsdoel 1

Ledenwerving

In 2019 zal het beleid van 2018 verder worden
uitgebouwd. Dat betekent dat een toenemend aantal
activiteiten uitsluitend voor leden toegankelijk is, of
ten minste voor leden voor een (sterk) gereduceerd
tarief toegankelijk.
In navolging van de in 2018 gestarte actie ‘50%
korting voor leden bij Thermen Bussloo en
Soesterberg’ zal gezocht worden naar andere
manieren om leden extra voordeel te bieden
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(suggesties welkom!)
Eind 2019 wordt 90% van alle activiteiten van de
vereniging uitsluitend aangeboden aan leden of
aan leden voor een gereduceerd tarief t.o.v. nietleden
Eind 2019 is ten minste één nieuwe actie
‘speciaal voor leden’ gerealiseerd
Fondsenwerving

De acties op social media zullen worden voortgezet
en uitgebreid. Het support en donate platform krijgt,
in navolging van de website en nieuwsbrief, een
nieuwe look and feel en zal in 2019 actief worden
gepromoot.
Daarnaast zal geprobeerd worden sponsoring te
vinden voor projecten en/of voor bepaalde
activiteiten, zoals bijvoorbeeld ‘Het Venijn’
Eind 2019 is voor minimaal € 5.000,- aan
sponsoring binnengehaald

Participeren in projecten van derden

Door vooraf afgesproken uren te werken voor
projecten van derden zullen de beleidsmedewerker
en de directeur een deel van de salariskosten
terugverdienen.
In 2019 zal de beleidsmedewerker 7 uur per week
werken voor SAFE als projectleider van het
project ‘Life with spasticity’
In 2019 zal de directeur gemiddeld 4 uur per week
besteden aan het project ‘NAH-Kennisnetwerk’
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