Informatie op het internet voor mensen met afasie:
Twee studenten, Fardeau en Martijn, hebben onderzoek gedaan naar
informatie op het internet voor mensen met afasie.
Cliënten van het Afasiecentrum Tilburg hebben meegedaan.
Het onderzoek van Fardeau ging over: ‘leuke activiteiten’ op het internet.
Het onderzoek van Martijn ging over: ‘tekst en video’.
Hieronder kun je een korte samenvatting lezen van allebei de
onderzoeken.
We willen iedereen bedanken bij de afasiecentra in Breda en Tilburg.
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1: Leuke activiteiten

Door: Fardeau Gradus

Waarom?
Spreken, maar ook begrijpen en lezen zijn vaak
moeilijk.
Daardoor is het lastig om mee te doen aan veel
activiteiten.
Veel mensen met afasie missen die activiteiten.
Misschien is het internet een oplossing?
Afasienet.com heeft veel informatie over afasie,
maar weinig leuke activiteiten.
Het onderzoek
Deelnemers van afasiecentrum Breda en Tilburg deden mee.
Wij vroegen: Wilt u meer leuke en afasievriendelijke activiteiten op
het internet zien?
Mensen zagen drie voorbeelden:
1. Een krantenartikel

2. Een kookrecept met 3. Een sportoefening

met simpele tekst

simpele tekst

voor thuis

Resultaten
Veel mensen met afasie gebruiken nog steeds de computer.
Zij willen graag computerlessen aangepast aan de afasie.
Na de beroerte is koken, bewegen en krant lezen vaak moeilijker.
De voorbeelden uit het onderzoek zijn afasievriendelijk.
Dan gaat het wel goed.
Bijna iedereen vind het leuk dat ze met deze voorbeelden weer kunnen
koken, de krant lezen of sporten.
Mensen waren vooral heel enthousiast over krantenartikelen speciaal
voor afasie.
Misschien kan Afasienet.com vaker een krantenartikel, kookrecept of
sportoefening op de website zetten?

2. tekst en video
Door Martijn van Niele

Waarom?
Spreken, maar ook begrijpen en lezen zijn vaak
moeilijk.
Daarom is het vaak moeilijk om teksten op het
internet te lezen.
Misschien is het fijner om naar een filmpje te
luisteren en te kijken?

Het onderzoek
Deelnemers van afasiecentrum Tilburg deden mee.
Zij lazen een tekst en beantwoordden vragen over de tekst.
Ook zagen zij een video en zij beantwoordden vragen over de video.

Tekst (Blog)

Video (Vlog)

Resultaten
Mensen hebben meer vragen goed over het filmpje dan over de tekst.
Dus, een filmpje is makkelijker te begrijpen.
Mensen vinden tekst en film even fijn.
Maar, mensen met afasie zouden vaker filmpjes willen gebruiken.
Misschien kan Afasienet.com vaker filmpjes op de website zetten?

