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Beste Vrienden, 

Zojuist kwam ik terug van een mooie, beetje natte, herfstwandeling in 
Zevenkerken bij Brugge. Uit alle hoeken van West-Vlaanderen waren de 
leden met een twaalftal gekomen, blij om weer eens samen te zijn. 
Eigenlijk kunnen we zeggen dat de ganse provincie van noord naar zuid 
en van oost naar west vertegenwoordigd was. Kortrijk, Oost-Vleteren, 
Blankenberge, Brugge maakten de cirkel rond.  
Dit stemt hoopvol al moet er nog veel gebeuren om de vereniging afasie 
terug stevig op de sporen te zetten. 
 
En zo loopt het jaar 2006 ten einde en kondigt 2007 zich al aan.  
Een korte terugblik over 2006:  
De Raad van Bestuur werd voor drie jaar verkozen en er waren 
veranderingen in de bestuursfuncties.   
De secretariaatsoverdracht is voltooid. De functie van penningmeester 
wordt, naar ik hoop, in de volgende raad van bestuur afgerond.   
De algemene vergadering werd uitgebreid met meerdere gemotiveerde 
nieuwe leden.  
Een opvolger voor de huidige voorzitter kon niet gevonden worden.  
We blijven vragende partij voor nieuwe plaatselijke medewerkers, vooral 
voor Oost- en West-Vlaanderen. Vanzelfsprekend zijn ook kandidaat-
medewerkers voor de andere provincies welkom.  
Als jullie kandidaten kennen, vertel hen over de vereniging afasie en 
geef hun namen door. Ik neem zelf verder met hen contact.  
In 2006 werd ons de fiscale aftrekbaarheid voor giften van minimum 30 
euro opnieuw toegekend. Naast de financiële hulp betekent dit ook een 
officiële erkenning van de ernst en het belang van onze werking.  
Oprechte danken wij al onze milde sponsors. 
 
In dit nummer zit het bekende formuliertje. Giften voor 2006 (fiscaal 
attest 2007) kunnen nog worden gestort tot 25 december. 
Voor de betaling van het lidgeld wachten jullie best tot na 1 januari. 
Verder in dit nummer vinden jullie meer uitleg hierover 
 

Vrede! een wens 
vaak gehoord 

maar ook zo vaak gedood. 
Wordt dit nu echt waar 

het komende jaar? 
 

Ik wens jullie van harte een vrede- en vreugdevol 2007! 
 
Lieve Vercruysse, voorzitter 
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RECENTE PUBLICATIES MET BETREKKING TOT AFASIETHERAPIE 

 

 

Elke persoon met afasie ervaart in meerdere of mindere mate 

moeilijkheden met het vinden van de juiste woorden. Hierdoor wordt 

het spreken gekenmerkt door pauzes, omschrijvingen, parafasieën… 

Dit kan leiden tot heel wat frustratie en onmacht. 

Het stimuleren van of compenseren voor de woordvinding zal dan 

ook vaak een belangrijk doel zijn van de afasietherapie. 

Recentelijk werden 2 werkboeken uitgegeven die op dit probleem 

van de woordvinding toespitsten : 

  

 

 

 

Afasietherapie plus : Thematisch oefenpakket 

voor lichte woordvindingsproblemen. 

(D. Nelissen, R. Reynders en P. Thomas) 

Uitgever : Garant Uitgevers nv. 

Prijs : 23 euro 

 

 

 
 

ANOMIX : Werkboek voor  

woordvindingsproblemen  

op hoog niveau. 

(F. Paemeleire, E.M. Olson en A. Savonet) 

Uitgever : SIG 

Prijs : 110 euro 
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Beide uitgaven zijn werkboeken voor personen met lichte 

woordvindingsproblemen en bijgevolg niet geschikt voor alle 

afasiepatiënten. Voor deze groep personen met lichte 

woordvindingsproblemen was er echter tot voor kort weinig 

materiaal voorhanden. De werkboeken zijn dus meer dan welkom 

binnen de logopedische praktijk. 

 

 

De logopedist koopt het werkboek aan en kiest de juiste oefening 

voor de patiënt uit. Verder kan de patiënt zelfstandig met de 

oefeningen werken. 

De oefeningen zijn aangepast naar lettertype en lettergrootte binnen 

een moderne en overzichtelijke lay-out. 

Mogelijke oplossingen zijn telkens bijgevoegd. 

 

 

Deze programma’s zijn beide ontwikkeld door logopedisten met 

ervaring in de afasietherapie. 

 

 

Toch zijn er ook enkele verschilpunten.  

 

 

Afasietherapie plus biedt over het algemeen nog moeilijkere 

oefeningen en complexere opdrachten (niet altijd even relevant) dan 

ANOMIX.  

 

 

Afasietherapie plus biedt een opdeling op stoornisniveau : een 

semantisch en een fonologisch deel. Bijkomend is er een ordening 

naar thema’s : beroepsleven, gezondheid en persoonlijke 

verzorging, reizen, sport en tuin. Dit biedt voordelen voor de 

logopedist om geschikte opdrachten te selecteren. Het kan ook 

motiverend zijn om binnen een semantische context te werken 

volgens de interesse van de patiënt. 

ANOMIX is geordend volgens de woordklassen : zelfstandige 

naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en extra 

oefeningen. Binnen deze ordening vinden we soms ook een 

semantische context, bv. bij het zoeken van bekende personen. 
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Afasietherapie plus biedt oefeningen als woordschakels, woorden 

omschrijven, ontbrekende letters invullen en woorden ontrafelen. 

In ANOMIX vinden we bijvoorbeeld volgende oefeningen : 

synoniemen zoeken, zoeken van woorden op basis van een 

omschrijving, werken met tegengestelden en het maken van 

samenstellingen. 

 

 

ANOMIX bevat bijkomend een CD-rom met thematisch geordende, 

duidelijke afbeeldingen die de therapeut voor verschillende 

doeleinden kan gebruiken. 

 

 

ANOMIX biedt een duidelijke theoretische onderbouw. Op 

www.anomix.be vindt u de nodige achtergrondinformatie bij 

woordvindingsproblemen en enkele voorbeeldoefeningen. 

 

 

Afasietherapie plus is verder een stuk goedkoper dan ANOMIX, een 

argument dat uiteraard ook kan doorwegen in de praktijk. 

 

 

Over het algemeen voldoen deze programma’s zeker in de nood aan 

een grote hoeveelheid gevarieerd materiaal voor personen met 

lichte woordvindingsproblemen. 

 

 

Naast deze werkboeken is zopas nog een wetenschappelijk 

onderbouwd boek verschenen waarin recente ontwikkelingen in de 

afasiologie worden beschreven. 

 

 

Afasie (z)onder woorden. 

Diagnostische en therapeutische 

ontwikkelingen. 

E. Robert & P. Mariën. 

Uitgever : Garant Uitgevers nv 

Prijs : 29,90 euro 

 

Dit boek is bedoeld voor professionelen. 

Het kan interessant zijn voor 

logopedisten, studenten, 

neuropsychologen en anderen die zich 

bezighouden met afasie. 
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Het wetenschappelijk onderzoek naar de diagnostiek en therapie 

voor afasie  

is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit weerspiegelt zich in 

nieuwe inzichten en therapiemethodes. 

 

 

‘Afasie (z)onder woorden’ biedt een actuele stand van zaken in 

verband met verschillende topics binnen de afasiologie. 

Het bevat 14 uiteenlopende bijdragen van vooraanstaande Belgische 

en Nederlandse, maar ook van enkele buitenlandse auteurs.  

 

 

Eerder algemene topics als ‘Overzicht van afasiologische concepten’, 

‘Evidence-based afasietherapie’ ‘Medische behandeling van acute 

afasie’, maar ook zeer specifieke topics als ‘’Subcorticale afasie’, 

‘Communicatiestoornissen na letsel in de prefrontaalkwab’, ‘Verbale 

apraxie’ e.d. komen aan bod. 

De inhoud van het boek wordt verder goed ondersteund door 

(kleuren)foto’s, schema’s… 

Het biedt voor elke afasietherapeut een meerwaarde, zowel 

theoretisch als naar de praktijk. 

 

 

Erik Robert en Prof. dr. Peter Mariën namen de redactie van het 

boek op zich. 

Erik Robert is diensthoofd logopedie en afasiologie in het AZ Maria 

Middelares in Gent. Hij is coördinator van de postgraduaatsopleiding 

‘Neurologische taal- en spraakstoornissen’ aan de 

Arteveldehogeschool in Gent. 

Prof. dr. Peter Mariën is klinisch neurolinguïst binnen de dienst 

Neurologie van ZNA AZ Middelheim in Antwerpen. Verder is hij 

docent aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. 

 

 

 

 

 

Katleen Vandeput 
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NATIONALE DAG IN DE REGIO ANTWERPEN 

 

Zondag 17september, het was 19 graden warm als mijn vrouw Florke en 
ik om 9.30 u. aankwamen op kasteel “Strijboshof”.  De nacht ervoor was 
er een feest geweest voor een huwelijk maar buiten een paar natte 
vloeren en zeepsop aan de ingang was dat niet te zien.  De zaal was 
proper en fris. 
Al gauw werd het duidelijk dat het T.T.B.(trein, tram, bus) dag was. Een 
tiental mensen moesten afgehaald worden aan het station van 
Kalmthout.  Michèle had die taak op zich genomen, geholpen door Erik 
(van ’t boekje, weet je nog wel) en Eddy (de echtgenoot van onze 
nieuwe regioverantwoordelijke). 
Even na tien uur dienden de eerste deelnemers zich al aan, er waren 
badges gemaakt door Lieve en Maria en die zorgde ook dat zij op de 
goede plaats gespeld werden.  Als ik niet de week ervoor geopereerd 
was aan mijn knie, had ik zeker die taak op mij genomen.    
Er waren 83 mensen ingeschreven, waarvan 3 mensen afgebeld hadden 
wegens ziekte.  80 deelnemers is nog niet zo slecht? Dixit 
Dr.Proesmans. 
Het deed mij enorm veel plezier om, na lange tijd, mensen terug te zien 
van andere regio’s.  Dr. Proesmans en zijn echtgenote waren ook van de 
partij. Elke regio was vertegenwoordigd. 
De gasten werden verwelkomd met een glaasje schuimwijn of fruitsap, er 
werd niet op één glaasje gezien moet ik zeggen.  Omstreeks 12.10 u. 
kwam de patroon zeggen dat de soep klaar was en mocht ik het woord 
nemen om de mensen welkom te heten, voor mijn laatste maal want ik 
had het geluk en de vreugde om mijn opvolgster officieel aan te 
kondigen. 
Antwerpen is een mooie regio en om dat zo te houden moet er 
regelmatig verjongd worden, frisse ideeën.  Ria heeft dat allemaal, haar 
kinderen zijn groter en ze kan tijd besteden aan de vereniging waar ze al 
lang lid van is.  Ikzelf zal wat op de achtergrond verdwijnen maar ik zal 
Ria helpen met de administratie en de boekhouding tot ze er helemaal 
klaar voor is en mij buiten gooit.  
Toen Ria de micro overnam wist ik dat zij de geschikte persoon was en 
Antwerpen in goede handen is. Wie weet wordt zij ooit nationale 
voorzitster (een fel begeerd postje waar iedereen voor staat te 
drummen,). 
Terug naar het feest.  De tafels waren mooi gedekt, daar was niets op 
aan te merken.  Al gauw waren ze er al met de witlofroomsoep, een soep 
waar we bang voor waren, de uitbater had gezegd dat hij direct andere 
soep bracht als ze niet goed was. Maar ze was heel lekker.  Dan volgde 
het hoofdgerecht, A was een zalmschotel, B waren kalkoenfilets.  Er 
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hebben genoeg mensen komen zeggen dat het heerlijk was, en genoeg.  
Over de wijn mochten wij ook niet klagen, lekker, en ook genoeg, ze 
kwamen om de haverklap bijvullen. 
Het dessert, mensen wat was dat!, lekker en ook genoeg.  Ik, en nog 
veel mannen met mij, moesten hun vrouw helpen om die kuip leeg te 
maken. 
Het eten was schijnbaar wat uitgelopen, alhoewel ik niet de indruk had 
dat het te traag ging, want ineens stond daar de groep van de St. 
Jorisgilde van Nieuwmoer.  Een in de twintig man tellende dansgroep die 
aangezocht was door Maria Sanders om voor onze afatici op te treden.  
Maria was , en is nog, een van de notabelen van Nieuwmoer waar haar 
woord wet is.  Die dansgroep durfde gewoon niet nee zeggen tegen 
Maria.  Al een geluk want ze hebben dat heel goed gedaan.  In twee 
beurten van elk vier dansen, proficiat! Ik persoonlijk vond de dans op 
klompen de beste.  Stel u eens voor, in die kledij, met die temperatuur, 
acht lange dansen ten beste geven. 
 

 
 
Ondertussen was mijn kleinzoon Kwinten aangekomen met zijn 
accordeon.  Kwinten, juist twaalf geworden, volgt al drie jaar 
accordeonles klassieke muziek.  Hij doet dat graag, hij heeft ooit eens 
gespeeld tijdens een feestje van onze regio.  Toen ik vroeg om dat te  
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doen op de nationale dag, 
om wat gaten op te vullen, 
was hij direct akkoord.  Hij 
stelde één voorwaarde, 
gratis of het ging niet door.  
Het is dat juist dat mij zo fier 
maakt op mijn kleinzoon. 
Tijdens de pauze van de 
dansers heeft Kwinten een 
paar stukjes gespeeld en na 
het vieruurtje een hele tijd, 
zelf een paar meezingers, 
spijtig hij had graag de 
meezinger “in de stille 
kempen” gespeeld maar dat 
was al afgesnoept door de 
St. Jorisgilde (wat kan de 
concurrentie toch hard zijn).  
Bedankt Kwinten. 

 
Over het vieruurtje gesproken, wat was dat zeg, zoveel verschillende 
soorten gebakjes.  Els (onze nieuwe secretaresse in spe) was met stille 
trom vertrokken wegens familiale verplichtingen maar als ze hoort van 
haar collega’s logopedisten dat er zoveel lekkers was, dan was ze zeker 
in overtreding gegaan. 
Trouwens Els is ook een drijvende kracht in onze regio, een werkpaard 
dat niet van complimentjes houdt. 
Over complimentjes gesproken, ik had een knagend voorgevoel, heel de 
dag al en toen ik onze voorzitster Lieve naar voor zag komen en met 
halfdicht- geknepen ogen naar mij zag loeren wist ik dat het te laat was 
om te vluchten. 
Ze begon mij op te hemelen, precies of ik had jarenlang de vereniging 
overeind gehouden, nee, ik heb gewoon meegedraaid in een 
goedlopende machine waar ik, nu en dan, iets mocht aan toe voegen. 
Op bepaalde momenten voelde ik de waterlanders opkomen.  Ook mijn 
vrouw Florke mocht delen in de hulde.  Dank voor de bon en de mooie 
bloemen. 
Maar voor ons zal er niet zoveel veranderen, wij blijven nog een tijdje 
meedraaien in de regio.  Nationaal zal ik de gezellige maar nuttige 
vergaderingen bij Dr. Proesmans wel missen, nogmaals, onze vereniging 
moet jong bloed hebben en gelukkig zijn we daarmee bezig. 


