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Dit formulier bewerken

AfasieNet - nieuwe website
AfasieNet (www.afasienet.com) is een website voor professionals. Deze website wordt nu
vernieuwd. De nieuwe website is ook bedoeld voor mensen met afasie en hun naasten. Om
de nieuwe website zo volledig en geschikt mogelijk te maken, hebben we jouw input nodig.
Aan wat voor informatie hebben mensen met afasie en hun naasten behoefte?
Denk je met ons mee?
Namens AfasieNet alvast hartelijk dank voor de medewerking!
Rimke Groenewold

Hoe belangrijk is internet als informatiebron voor mensen met afasie?
1

2

3

4

Onbelangrijk

Belangrijk

Hoe belangrijk is internet als informatiebron voor naasten (partners, familie, vrienden, etc.)
van mensen met afasie?
1

2

3

Onbelangrijk

4
Belangrijk

Is er een website die je prettig vindt om te lezen? Zo ja, welke?
Deze kunnen we als voorbeeld gebruiken voor onze nieuwe website

Op de nieuwe website maken we onderscheid tussen drie doelgroepen: (1) mensen met
afasie zelf; (2) professionals en (3) verwijzers. Hoe moeten we de eerste groep volgens jou
noemen?
We werken met een zogenaamde landingspagina. Door op een van deze drie knoppen te klikken,
wordt de bezoeker automatisch doorgeleid naar het deel van de website dat voor hem/haar
relevante informatie bevat. Op deze landingswebsite komen drie knoppen: 'Voor professionals',
'Voor verwijzers' en 'Voor' ...:
Personen met afasie
Personen met afasie en hun naasten
Mensen met afasie
Mensen met afasie en hun naasten
Anders:

Aan wat voor informatie hebben mensen met afasie en hun naasten behoefte?
Meerdere antwoorden mogelijk
Algemene informatie over afasie
https://docs.google.com/a/rug.nl/forms/d/1j8Fm127fEZBwzBJyRuhhy83RG2Rz9G_FI9xLQfJkXQ/viewform?c=0&w=1
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Oorzaken
Diagnose
Afasietherapie
Informatiefolders
Links naar andere websites
Afasiecentra in de buurt
Afasietherapeuten in de buurt
Lotgenotencontact
Activiteiten in de buurt
Aanbod apps
Informatie over wetenschappelijke onderzoeken waaraan deelgenomen kan worden
Communicatieadviezen
Anders:

Hebben mensen met afasie behoefte aan een forum?
Forum: plek op de website waar vragen kunnen worden gesteld aan (ervarings)deskundigen of waar
gediscussieerd kan worden.
Ja
Nee
Misschien
Anders:

Hebben naasten van mensen met afasie behoefte aan een forum?
Ja
Nee
Misschien
Anders:

Welke andere website(s) over afasie bezoek je?

Heb je ideeën m.b.t. de afasievriendelijkheid van de website?
Hoe kunnen we informatie volgens jou zo afasievriendelijk mogelijk presenteren?

Heb je nog andere tips of ideeën m.b.t. de nieuwe website?

https://docs.google.com/a/rug.nl/forms/d/1j8Fm127fEZBwzBJyRuhhy83RG2Rz9G_FI9xLQfJkXQ/viewform?c=0&w=1
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Verzenden

Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.

Mogelijk gemaakt door

Dit formulier is gemaakt in University of Groningen.
Misbruik rapporteren  Servicevoorwaarden  Aanvullende voorwaarden

https://docs.google.com/a/rug.nl/forms/d/1j8Fm127fEZBwzBJyRuhhy83RG2Rz9G_FI9xLQfJkXQ/viewform?c=0&w=1

3/3

