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Website en omstreken (1) 

• Website wordt steeds beter bezocht: 
15.500 unieke bezoekers 10/2015 – 10/2016
35.000 unieke bezoekers 10/2016 – 10/2017 

• Aantal terugkerende bezoekers steeg van 35% 
naar 41% (dus ruim 14.000 trouwe bezoekers)



Website en omstreken (2)

• Maandelijkse nieuwsbrieven voor professionals
• Maandelijkse samenvattingen van belangrijke 

artikelen
• Actueel overzicht van het scholingsaanbod
• LinkedIn groep: 359 leden



Website en omstreken (3)

• Actueel overzicht lopend en afgesloten 
Nederlands en Vlaams afasie onderzoek 



Mensen met Afasie en hun naasten (1) 

• Groter bereik onder mensen met afasie (PMA) 
en hun naasten

• Wekelijks nieuwe taaloefening op de website
• Ervaringsverhalen 



Mensen met Afasie en hun naasten (2) 

• Actieve (besloten) Facebookgroep AfasieNet
• In samenwerking met PMA en hun naasten: 

programma onderdeel op deze conferentie
• Hulpmiddelen en games voor PMA



Mensen met Afasie en hun naasten (3)

• Nieuwsbrieven voor PMA en naasten, op 
toerbeurt opgesteld door afasiecentra in den 
lande 

• Banden met Hersenletsel.nl aangehaald
• Regelmatig een onderzoek in de schijnwerper, 

ook voor PMA/naasten



Vers van de pers

‘Patiëntvriendelijke’ versie richtlijn gereed 
samenwerking NVLF, AfasieNet en SAN 



Nieuw gestart 

• Lezingen georganiseerd door actieve 
deelnemers van AfasieNet:
– Lezing Cognitieve Communicatie Stoornissen 

15 februari 2017
– Lezing Afasie en Gebaren 

9 juni 2017
–Casuïstiek bespreking in december

• Nieuwe werkgroep: Primair Progressieve Afasie



Wat gebeurde er bij de stichting

• Erkenning van de Stichting als 
Algemeen Nut Beogende Instelling

• Rimke Groenewold opgevolgd door Thomas 
Stam 

• NVAT is opgegaan in AfasieNet



In vooruitzicht 

• Ontmoetings- en uitwisselingsdag voor jonge 
afasie onderzoekers in voorjaar 2018  

• Actueel nieuws uit Vlaanderen op de website
• Eerste stappen bundeling professionals in 

Vlaanderen 



In vooruitzicht (2) 

• Financiële steun SAN mogelijk bij: o.a. 
wetenschappelijk onderzoek, reisbeurzen, 
ondersteuning participatie van mensen met 
afasie

• Mogelijkheid om aan AfasieNet te doneren



Wat blijft hetzelfde 

Optimale zorg aan mensen met afasie is bij 
AfasieNet de kern waar het om draait, 
nu en in de toekomst



Financiën AfasieNet 

Belangrijkste inkomsten:
• Deelnemersbijdragen (170 in 2016)
• Overschot Afasie Conferentie 
Belangrijkste uitgaven in 2016:
• Loonkosten coördinator en projectleider
• Jaarlijkse kosten voor website, administratie, 

vergaderingen (plm. € 2500 p.j.)
• Kosten accountant en administratie (nieuw)



Inkomsten – uitgaven 2013 – 2016 
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Tarieven 2017

• Kosten individueel deelnemerschap in 2018 
blijven € 100,-

• Korting voor conferentie/lezingen/cursussen 
gekoppeld aan deelnemer, niet overdraagbaar

• Geen instellingstarief



Wat kan beter ?

• Het kan altijd beter….. 
• Nog meer betrokkenheid van PMA en naasten: 

een speerpunt voor 2018
• Meer actieve deelnemers
• Ideeën/suggesties voor AfasieNet? Graag!!

…………en dan niet: 







Op naar 200 deelnemers in 2017 !

• AfasieNet heeft nu 196 betalende deelnemers
• De 200e deelnemer: volgend jaar 1 

conferentiedag gratis!
– Aanmelden in de pauzes bij de stand van AfasieNet

• De 201e deelnemer: ook cadeautje




