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Geachte heer Pons,
Hersenstichting zet zich ervoor in om mensen met een hersenaandoening een zo goed mogelijke
kwaliteit van leven te bieden. Naast preventie, onderzoek en kennisuitbreiding op het gebied van
hersenaandoeningen draagt de Hersenstichting ook bij aan een goede kwaliteit van patiëntenzorg.
Zo draagt de Hersenstichting ook bij aan de verbeteringen in de zorg voor mensen met NietAangeboren Hersenletsel (NAH). In Nederland wonen naar schatting 650.000 mensen met zo’n
verworven hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, hartstilstand of ongeval.
De Hersenstichting heeft in 2011 onderzoek laten doen naar verbetermogelijkheden in de zorg
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Uit het rapport ‘Navigeren naar herstel’ blijkt dat
er nog veel te winnen valt als het gaat om samenhang in het aanbod. Een belangrijk knelpunt is dat
veel cliënten met niet-aangeboren hersenletsel niet als zodanig (h)erkend worden waardoor
cliënten niet de behandeling krijgen die nodig is. Het aanbod is versnipperd en te weinig integraal.
De gevolgen van NAH zijn groot en zeer divers en hebben een grote impact op het leven van de
patiënt en zijn omgeving. Vaak onderbelicht zijn spraakproblemen (Afasie, A (= niet) fasie (=
spreken). Wetenschappelijk is bewezen dat oefening voor spraakproblemen zeer belangrijk is. In
het huidige zorgstelsel wordt bezuinigd en neemt de oefenfrequentie af. In de praktijk krijgt
slechts ongeveer 30% van de afasiepatiënten na afloop revalidatieperiode nog therapie (logopedie).
De beste resultaten worden bereikt met persoonlijke, intensieve oefentherapie. ‘Logoclicks’
voorziet hierin en brengt de therapie aan huis. Met Afasietherapie.nl is het, op basis van de
diagnose, mogelijk om online therapie en oefeningen via een beeldverbinding (synchrone therapie)
en huiswerkoefeningen ( a synchrone therapie) uit te voeren die naderhand worden beoordeeld
en besproken met de logopedist. De logopedist maakt de oefeningen en daarmee is de kwaliteit
van de behandeling gewaarborgd.
Graag willen wij het initiatief van Afasietherapie.nl bij u aanbevelen om patiënten weer een ‘eigen
stem’ te geven! Het rapport ‘Navigeren naar herstel’ kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.
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