
Nieuwsbrief September 2021



Welkom

Welkom!

Dit is de eerste nieuwsbrief van COPACA.

De eerste werkgroepen zijn begonnen.

Elke werkgroep heeft zijn eigen taak.

In deze nieuwsbrief leest u er meer over!

Vragen of opmerkingen?

Mail naar: miranda.hagenouw@sheerenloo.nl

Veel leesplezier!

mailto:miranda.hagenouw@sheerenloo.nl


Werkgroep 1

Wij startten op donderdag 16 september!

We kregen vooraf twee opdrachten:

o Maak een foto van een plek waar jij veel communiceert

o Neem een voorwerp mee als symbool voor goede communicatie

We denken na over manieren om data te verzamelen

bij mensen met afasie.



Werkgroep 1

Hier ziet u werkgroep 1 aan het werk:



Werkgroep 2

Jan Carl Hilde B. Dorien Hilde te R. Rimke

Ondersteuners

Adviseurs: Rick, Mirella, Dick, Rieks, Lizet, Helene, Marjolein, Eugenie, Willemijn, Nicole, Marije, 

Petra, Noreen, Dominique, Joyce, Majoke

Vergadering ondersteuners: 6 september 2021



Werkgroep 2

Vergaderd over:

Hoe kunnen we gegevens verzamelen onder afasietherapeuten?

Gekozen methode:

Online focusgroep (= meerdere mensen tegelijk interviewen)

Want:

• Ideeën verkennen

• Samen in gesprek

• Elkaar aanvullen

Meerdere rondes (ongeveer 3)

• Meer deelnemers

• Meer informatie

• Verder verdiepen



Werkgroep 4

Wij startten op vrijdag 17 september!

Wij gaan op zoek naar deelnemers met afasie!

We kregen vooraf twee nadenkvragen:

o Hoe kun jij (andere) mensen met afasie bereiken?

o Wat kun jij daar zelf in doen?



Werkgroep 4

Hier ziet u de digitale notitiewand van onze werkgroep:



Werkgroep 5

Jan Nicole Marjolein Marije Hilde te R. Rimke

Ondersteuners

Adviseurs: Rick, Mirella, Hilde B, Dick, Joyce, Carl, Majoke

Vergadering ondersteuners: 30 augustus 2021



Werkgroep 5

Vergaderd over:

• Wat zijn kenmerken van afasietherapeuten die we uitnodigen?

• Hoe gaan we afasietherapeuten benaderen?



Werkgroep 5

Kenmerken afasietherapeuten:

 Ten minste 5 jaar ervaring

 Behandelt momenteel mensen met afasie 

(individueel/groep)

 Werkt in:

○ Afasiecentrum

○ Poliklinische setting revalidatiecentrum

○ Poliklinische setting van ziekenhuis

○ Verpleeghuis

○ Praktijk (geen acute fase)

 Met aandacht/oog voor context van de persoon met afasie

 Uit heel Nederland

Benaderen afasietherapeuten:

 Via netwerk leden

werkgroep

 Tekst opgesteld

 Uitgenodigd via e-mail

 Contactgegevens

verzamelen

 Datumprikker voor

afspraak focusgroep



Werkgroep 10

Wij startten op dinsdag 31 augustus!

We denken na over manieren om data te verzamelen

bij mensen met afasie.

Het gaat om drie vragen:

• Welk materiaal is beschikbaar, gericht op het verbeteren 

van functionele communicatie bij mensen met chronische afasie?

• Hoe tevreden zijn de gebruikers hiermee?

• Welke behoeften bestaan er nog?



Werkgroep 10

Gekozen methode

Stap 1: Maak 2 foto's.

o Een foto van iets wat je nu kunt dankzij de therapie

o Een foto van iets waar aandacht voor miste in de therapie

Stap 2: Een interview.



Einde September 2021

Tot de volgende keer!


