
 
 
Beste collega’s! 
 
De Week van de Afasie 2021 staat weer voor de deur: 2 t/m 9 oktober. We zijn ons ervan 
bewust dat jullie een pittig jaar achter de rug hebben door corona. Daarom willen we jullie 
helpen met een suggestie voor een succesvolle Week van de Afasie.  
 

• Foto challenge AfasieNet & De A-Factor 
• Foto-expo in eigen huis 

 
Fotografie in de picture 
 
Fotografie heeft echte voordelen voor mensen met afasie. Met foto’s kun je eenvoudig 
communiceren, maar ook echt je eigen perspectief op zaken weergeven. Je kunt bijvoorbeeld 
in beeld brengen welke impact afasie op je leven heeft en waar je tegen aan loopt. Door hun 
talige beperking kunnen personen met afasie overigens extra opmerkzaam zijn en het is zeker 
de moeite waard om dit verworven talent te onderzoeken. De rol van fotograaf is bovendien 
een slimme sociale rol voor minder verbale mensen: observerend, op de achtergrond en 
solitair, maar ook onafhankelijk, gelijkwaardig en betrokken.  
 
Deze zomer is de foto- en filmexpo De A-Factor over jonge mensen met afasie te zien in de 
Openbare Bibliotheek Oosterdok Amsterdam. De A-Factor is ook een participatieplatform. Op 
dit moment zijn mensen met afasie uit Noord-Holland op de expo actief als portretfotografen. 
De A-Factor steunt De Week van De Afasie en schrijft speciaal daarvoor een foto-challenge 
uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto challenge De A-Factor 
 
Voor De Week van de Afasie schrijft De A-Factor samen met AfasieNet een foto-
challenge uit onder het motto: Wat is joùw A(fasie)-Factor?  
 

o Opdracht: ga de straat op en fotografeer het moment waarop jij denkt: ‘ja. Dit is 
die factor afasie in mijn leven. Nu voel ik het extra.’ Gebruik je telefoon, ipad of je 
(digitale) camera. 

 
o Extra opdracht (voor fanatiekelingen): maak een 2e foto waarop je laat zien hoe 

je de situatie oplost. 
 
Aan het einde van de zomer maken onze ambassadeur Erik Scherder en fotograaf Edwin 
Kooren samen een promotiefilmpje om de challenge bij iedereen onder de aandacht te 
brengen.   
 
Inzendingen voor de challenge sturen naar marjolein@afasienet.com t/m de Week van 
de Afasie. 
 
 



Foto-expo in eigen huis? 
 
Vorig jaar al zagen we tijdens De Week echt bijzondere foto’s voorbijkomen, waaronder die 
van een mooie expositie bij afasiecentrum Heliomare in Krommenie. Wil jij in De Week van 
De Afasie ook zo’n expositie maken in jouw centrum? Het is de moeite waard en niet moeilijk 
of duur om het een beetje professioneel aan te pakken. 
 
Zo ga je te werk: 
 

• Motiveer jouw deelnemers om mee te doen met de challenge.  
• Verzamel de gemaakte challenge-foto’s. 
• Ga naar (bijvoorbeeld)  https://www.drukwerkdeal.nl/nl/producten/fotoproducten 
• Bepaal hoe groot je de foto’s wilt afdrukken op welk materiaal en bestel. 
• Ontwerp en bestel eventueel ook een bord/banner om de expositie te markeren. 
• Hang de afdrukken op in een geschikte ruimte. 
• Maak tekstbordjes erbij met naam van de fotograaf en eventueel verdere info. 
• Klaar is jullie expositie! 

 
Fotogroep opzetten? 
 
Misschien zijn jullie bekend met het product De NAH Fotogroep uit de Globamix-reeks, een handzaam 
draaiboek voor het opzetten van een fotogroep in jouw eigen afasiecentrum. Zie voor uitgebreide 
informatie: https://mixreeks-faq.weebly.com/nah-fotogroep.html.  
 
Fotocursus op maat 
 
Ken je personen met afasie die echt geïnteresseerd zijn om zich verder te ontwikkelen als fotograaf? 
Jeroen Oord van Boogh in Utrecht geeft voor mensen met NAH een fotocursus. Maandagmiddag even 
weken 13:30-15:30. Op maat voor deelnemers met hersenletsel: 55 euro voor 10 bijeenkomsten. 1e 
bijeenkomst is kennismaking en gratis. Boogh Utrecht, Van Bijnkershoeklaan 10. Info: 
j.oord@boogh.nl 030 2946384. 

 
Laat je voor De Week van De Afasie inspireren door fotografie! 
 

Week van de Afasie 
 

o Doe mee met de Week van de Afasie Foto challenge. 
o Maak er een expo van in eigen huis. Druk foto’s af bij Drukwerkdeal. Hang ze aan de 

muur en doe een poster op je deur: expo geopend. 
 
Meer doen? 
 
o Bestel het handboek ‘de NAH fotogroep’ en zet een fotogroep op. 
o Steek je licht op bij Jeroen Oord van Boogh. 

 
 


