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Zorg voor communicatie  
in trialoog patiënt,  
naasten en professional
Vorig jaar is het project CommuniCare afgesloten. Het doel van  
het onderzoek was de communicatie tussen personen met afasie,  
zorgprofessionals en naasten te verbeteren.

Van alle mensen die getroffen worden door niet-aangeboren 

 hersenletsel (NAH) houdt 1/3 daar een afasie aan over. Het Lectoraat 

Logopedie van de Hogeschool Utrecht en partners ontwikkelden  

een interventie voor instellingen die de zorgprofessionals helpt de 

consequenties van de communicatieproblemen voor mensen met 

afasie zoveel mogelijk te beperken. Deze interventie bestaat uit 

• een scholing voor zorgprofessionals

• een methode voor de ontwikkeling van situatie-specifieke 

 hulpmiddelen 

• een implementatieplan.

Ook werd een digitaal informatiepunt voor de naasten ontwikkeld, 

om hen te voorzien van informatie over afasie, de gevolgen van 

 afasie en wat zij kunnen verwachten in het zorgtraject (te vinden op: 

afasienet > voor mensen met afasie en naasten > voor naasten > 

informatiefilms voor naasten > informatiepunt voor naasten).

Uit het onderzoek zijn diverse materia-

len voortgekomen die de communicatie 

met mensen met afasie faciliteren:

•  Communicatiekaarten

•  De infographic ‘Een boodschap  

ontgrendelen’

•  Een poster ter bevordering van het 

bewustzijn van de gevolgen van afasie

Het project CommuniCare is uitgevoerd 

in een samenwerking tussen Hoge

school Arnhem Nijmegen, Hogeschool 

Thomas More, Kenniscentrum 

Revalidatie geneeskunde Utrecht, 

 Radboud UMC en Hogeschool Utrecht. 

Het onderzoek is medegefinancierd door 

Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschap pelijk Onderzoek (NWO) (RAAK.PUB04.012).

 Meer informatie, ook over hoe u de zorg binnen uw instelling afasie-

vriendelijker kunt maken, kunt u vinden op: www.communicare.hu.nl

Juridische bedrijfsscan voor 
praktijkhouders

Wij bieden onze leden met een eigen 
praktijk een juridische bedrijfsscan  
aan. Bij deze scan wordt tijdens een 
telefonisch interview de organisatie 
van jouw praktijk vanuit een juridisch 
perspectief doorgenomen.

Je kunt hierbij denken aan de zakelijke 

verzekeringen die je hebt afgesloten  

en de protocollen die jouw praktijk 

heeft als het bijvoorbeeld gaat om de 

bescherming van de privacy. Tijdens  

dit gesprek krijg je al tips om de orga-

nisatie van de praktijk te verbeteren. 

Achteraf krijg je deze tips ook nog 

 toegestuurd. Het interview wordt afge-

nomen door een jurist die is verbonden 

aan advocatenkantoor Van As. Zij zijn 

geen partij in het verkopen van verze-

keringen en diensten.

Interesse?
Meld je aan voor de juridische bedrijfs-

scan door een e-mail te sturen naar 

logopedie@nvlf.nl ovv juridische 

bedrijfsscan. Vermeld daarin de 

 volgende gegevens:

• Naam

• Lidnummer

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Praktijk

Wij delen jouw gegevens met het 

advocatenkantoor voor het maken van 

een belafspraak. Voor deelname aan 

deze scan worden geen kosten in 

 rekening gebracht.

 




