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Het netwerk wordt sterker

• Aantal deelnemers gestegen naar 225
• Aantal unieke bezoekers van de website tussen 

oktober 2017 en nu: 50.000 (was vorig jaar 
35.000)

• Aantal terugkerende bezoekers gestegen naar 
9500 (was: 6500)

• Facebook pagina met 431 volgers
• LinkedIn groep: 362 leden 



Twee therapieprogramma’s vernieuwd:
nu webbased

TOP 
klankbeelden TOP woordvinding



Bijeenkomsten door het jaar

• Tweedaagse cursus Con-tAct aangeboden via 
AfasieNet  (mei en november)

• In 2019 drie netwerkbijeenkomsten (data 
worden bekendgemaakt via Nieuwsbrief)

• In 2019 ook weer dag voor jonge 
onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen 



Overzicht aanbod 

• AfasieNet wil beter inzicht bieden in 
beschikbaar aanbod per regio

• Proefregio Rotterdam, eerste versie gereed, met 
dank aan Ineke en Mirella

• Gewenst resultaat: stroomschema vanuit het 
perspectief van PMA en naasten, met tips voor 
PMA



Samenwerking

• Nieuwe brochure ‘Wat is Afasie’ in 
samenwerking met Hersenletsel.nl
(in de maak)



Samenwerking (2) 

• Besluit NVLF: geen specialisaties binnen 
logopedie (zoals tot afasietherapeut)

• VKL/AfasieNet: uitspraak ALV
• Concrete inhoudelijke samenwerking en 

financiële bijdrage aan AfasieNet 



Financiën AfasieNet 

Belangrijkste inkomsten:
• Deelnemersbijdragen
• Overschot Afasie Conferentie 
Belangrijkste uitgaven:
• Loonkosten coördinator en content manager
• Jaarlijkse kosten voor website, vergaderingen, 

reiskosten (plm. € 2500 p.j.)
• Kosten administratie & accountant



Inkomsten – uitgaven 2014 – 2017 
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Tarieven 2019

• Kosten individueel deelnemerschap blijven in 
2019 € 100

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



Bestuur

• Stichting AfasieNet officieel opgericht op 
1 februari 2016

• Bestuurstermijn: 3 jaar, met mogelijkheid van 
herbenoeming

• In bestuur altijd een afasietherapeut en een 
klinisch linguïst 



Vertrekkende bestuursleden 

Nelleke Loseman Marloes Veldkamp



Henriëtte Annet 
van der Wielen   Slabbekoorn



Nieuwe bestuursleden

Ellen Dijkhuizen Sandra Wielaert

Vacature 
Interesse?  Laat het weten!


