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Hoe belangrijk is internet als informatiebron voor mensen met 
afasie? 
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Hoe belangrijk is internet als informatiebron voor naasten 
(partners, familie, vrienden, etc.) van mensen met afasie? 
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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? 
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Aan wat voor informatie hebben mensen met afasie en hun 
naasten behoefte? 
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Hebben mensen met afasie behoefte aan een forum? 

16 

15 

11 

3 

Ja

Nee

Misschien

Overig



Hebben naasten van mensen met 
afasie behoefte aan een forum? 
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Heb je ideeën m.b.t. de afasievriendelijkheid van de website? 
(1/2) 

• Duidelijke blokjes, korte zinnen, genoeg ruimte 

• steekwoorden vetgedrukt, korte zinnen, herhaling: bijvoorbeeld 
samenvatting van tekst. 

• tekst en beeld combineren (elkaar laten aanvullen) 

• Korte zinnen. Niet te moeilijke woorden. Zo mogelijk ondersteunen met 
tekeningen (niet kinderachtig) foto's of filmpjes 

• Duidelijk, korte uitleg 

• Overzichtelijk Niet te veel info op 1 pagina Grotere letters Geen afleidende 
banners/reclame 

• - Rekening houdend met mogelijke gezichtsveldstoornis of neglect, 
mogelijkheid om links en rechts eventueel te wisselen, kader die de 
grenzen van een pagina laat zien. - Korte, heldere zinnen. - Aanpasbaar in 
grootte - Niet enkel tekst maar ook geluid, mogelijkheid om pagina voor te 
laten lezen. 



Heb je ideeën m.b.t. de afasievriendelijkheid van de website? 
(2/2) 

• Lettergrootte aanpasbaar, voorleesfunctie 

• niet te lange zinnen 

• -makkelijke taal gebruiken (makkelijke termen, geen lange woorden) -
plaatjes i.p.v. woorden (logo's) -rangschikken op kleur, bv. per onderwerp 
een kleur; rood is informatie, groen is oefenen etc. -groot lettertype 
kunnen kiezen en rekening houden met neglect/hemianopsie 

• korte zinnen, afbeeldingen 

• Niet teveel tekst per pagina. Afbeeldingen die relevant zijn. Een duidelijke 
indeling van de tabbladen zodat er makkelijk doorgeklikt kan worden. 

• verschillende niveaus, bijv. plaatjes - woorden 

• Zo kort mogelijk. Lettertype iets groter. Voorleesfunctie. 

 

 



Heb je nog andere tips of ideeën m.b.t. de nieuwe website? 
(1/2) 

• lettergrootte aanpasbaar 
• Korte zinnen. Regelafstand groot genoeg. Geen sierlijke lettertypes, bijv. 

Verdana. 
• nee 
• oefenmateriaal, getallen 
• Informatie over activiteiten, centra en groepen via links op website 

aanbieden. 
• Meer oefeningen op TOP! Woordvinding die ludiek zijn: zoals de apps 

waarbij logo's moeten herkend worden. Deze doet ze met enorm veel 
plezier! Waarom niet zoiets maken met woorden of werkwoorden, of 
situaties die je moet herkennen? In kleur is het ook veel meer 
aantrekkelijk! Bij deze wil ik jullie ook feliciteren voor al het werk dat jullie 
al gedaan hebben en nog gaan doen! Ik ben de moeder van een meisje 
van 23 j met afasie - na nu een jaar elke dag ermee geconfronteerd te zijn 
geweest en overal hulp te hebben gezocht kan ik misschien mijn klein 
bijdrage doen om anderen te helpen. 
 



Heb je nog andere tips of ideeën m.b.t. de nieuwe website? 
(1/2) 

• aangepast lezen voor afasiedeelnemers 

• Link naar interactief model van ellis and young 

• Voorbeelden maken het vaak duidelijker. Alle informatie op een website. 
Hou het wel rustig. 

• bijv. filmpjes Prof. Scherder 

• aangepaste spelletjes 

 


