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Enkele mijlpalen uit de eerste 20 jaar van de Vereniging Afasie vzw 

 

1978: Voorgeschiedenis 

Op 28 oktober wordt, onder impuls van Dr. Jan Proesmans en met de steun van Rotary 
Gent Noord, een colloquium gehouden over 'Afasie, een sociaal probleem' met als 
sprekers Prof. J. Th. Schreuder (Nederland) en Prof. E. Thiery (Gent).  

Tevens is er een enquête over het afasieprobleem bij de huisartsen ten noorden van Gent 
(Gent-Eeklo-Meetjesland).  

1980 

 

09-02 : Kleurenfilm over afasie met commentaar en spreekbeurt door Mevrouw K. 
Jansonius-Schultheiss uit Nederland. 
 

26-09 : De Vereniging Afasie wordt gesticht te Gent-Oostakker. 
 

24-10 : Eerste algemene vergadering van de Vereniging Afasie vzw : verkiezing van de 
Raad van Beheer en van de eerste voorzitter Dr. Jan Proesmans voor een periode van 5 
jaar. 
 

22-12 : Tweede algemene vergadering: keuze van het embleem en eerste resultaten van 
de werkgroepen. 
 

 

1981 

 

Eerste contactnamiddagen voor afatici te Edegem (Antwerpen) en te Gent. 

Bekendmaking van de afasie en van de vereniging via de media: T.V. programma 
'Ommekaar' gewijd aan afasie, service telefoon, Gazet van Antwerpen. 

De bekende graficus Jean-Michel Folon ontwerpt gratis de poster voor de Vereniging 
Afasie.  
 
Het eerste nummer van het tijdschrift 'Wat zeg je ?' verschijnt. 
 
 
1982 

Uitbreiding van de contactgroepen voor afatici naar de provincies Limburg, Vlaams-
Brabant/Brussel en West-Vlaanderen, zodat de Vereniging Afasie nu in elke provincie een 
kern heeft waar regelmatig contactnamiddagen worden georganiseerd. 
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1984 

Eerste informatieve samenkomst met de Afasie Vereniging Nederland te Breda. 
 
 
1989 

Oprichting van een 'Belgische Federatie voor Afatici' door de groep 'Se Comprendre' 
(Brussel 1988) en de 'Vereniging Afasie'.  

Karel Baras (Leuven) wordt de eerste voorzitter van de F.B.A. 

Eerste Europees congres over afasie door de Federatie van Belgische Afatici. 

De provinciale contactgroepen worden meer en meer geleid door een afaticus of partner 
van een afaticus. 

1990 

De Algemene Vergadering (27/10) stemt in met een belangrijke wijziging in haar 
statuten. De volgende clausule wordt toegevoegd: "De vereniging streeft naar een 
beheer met zowel afatici als niet-afatici". De duur van de mandaten wordt teruggebracht 
van 5 tot 3 jaar. De Raad van Beheer telt 6 afatici en 7 niet-afatici. 

Colloquium op 27 oktober naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Vereniging 
Afasie met als thema: 'Afasie : Be-Handelbaar'. 

1991 

Fiscale aftrekbaarheid wordt verkregen voor giften vanaf 1000-BF. 

1994 

Tentoonstelling 'Communicatie door kunst' georganiseerd door Jaycees Waasland op 22-
24 april te Sint-Niklaas. Afatici stellen hun kunstwerken ten toon : keramiek, 
kunstschilderen, bloemschikken, fotografie.  

Rechten op de Canadese film over afasie 'Les mots perdus' van Marcel Simard worden 
verworven. Aldus kan deze film ook in Vlaanderen gebruikt worden binnen 
sensibiliseringscampagnes. De film wordt voorzien van Nederlandse ondertitels door de 
afdeling vertalers-tolken van de Mercator Hogeschool te Gent.  

Er wordt gewerkt aan de automatisering van de boekhouding. 

1995 

Derde colloquium bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Vereniging Afasie op 2 
december onder de titel: 'Afasie, leven met een taalstoornis'. Typisch voor dit colloquium 
is dat het verloopt in tweeluiken : elke theoretische bijdrage wordt gekoppeld aan een 
belevingsbijdrage door een afaticus. 
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Afasiepasjes 'Ik heb afasie...' worden gelanceerd. 

1998 

Alain Slock neemt deel aan het internationaal congres van de A.I.A. (Internationale 
Associatie Afasie) in Finland op 5-6 juni, als afgevaardigde van de Vereniging Afasie. 

1999 

Er wordt grondig werk gemaakt van een nieuw, volledig geautomatiseerd, 
boekhoudkundig en administratief programma 

2000: Twintig jaar Vereniging Afasie 

Internationale Week van de Afasie van 5 tot 11 juni onder het motto 'Awareness 2000' . 
Talrijke initiatieven worden genomen om gezondheidswerkers en het ruime publiek meer 
vertrouwd te maken met de afasieproblematiek. Deze vinden plaats zowel op nationaal 
(symposium te Brussel op 2 juni) als op regionaal vlak (provinciale contactgroepen).  

Creatie van de website voor de Vereniging Afasie. 
 

 
Epiloog 

Deze historische schets is een duidelijk geamputeerde geschiedenis van de Vereniging 
Afasie.  

De spil van de vereniging situeert zich immers in de provinciale contactgroepen.  

Over de jaren zijn deze uitgegroeid tot volwassen, zelfbedruipende, actieve 
vriendengroepen, die zich tevens kenmerken door een grote openheid, zodat nieuwe 
deelnemers zich snel opgenomen voelen. 

Elk van deze groepen heeft op haar beurt geschiedenis geschreven. Een geschiedenis van 
wel en wee die hier niet aan bod is gekomen. Sommige groepen b.v. hebben een tijdje 
gebloeid en zijn bij gebrek aan medewerkers verwelkt. Andere hebben zich herpakt dank 
zij nieuwe inbreng. Maar steeds weer kunnen we rekenen op actieve en enthousiaste 
vrijwilligers, afatici en niet-afatici, die zich gezamenlijk inzetten om de communicatie en 
integratie te bevorderen van hen die in meerdere of mindere mate 'het woord verloren 
zijn'. 

 

2000 tot op heden 

Dit deel van de geschiedenis wordt later nog toegevoegd. 

 

 

 


