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Veel leesplezier

In deze nieuwsbrief lees je over…



Afscheid Miranda en Mirella

Met veel enthousiasme en plezier

hebben we mooie stappen gezet. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat jullie hiermee door gaan.

Op afstand kijk ik af en toe mee.

Ik dank jullie heel hartelijk voor

- de mooie ontmoetingen

- de inspirerende bijeenkomsten

- jullie enthousiaste inzet.

In het zonnetje: Miranda en Mirella

Na ruim 1,5 jaar ga ik helaas per direct het kernteam 

verlaten. Door een aantal nare gebeurtenissen in mijn 

naaste familie- en vriendenkring ben ik de komende tijd 

daar hard nodig. 

De afgelopen periode heb ik met veel plezier met jullie 

samengewerkt. 

Ik wens jullie veel succes met het laatste traject en ik ben 

zeer benieuwd wat de eindresultaten zijn. En wat voor 

behandelmateriaal er ontworpen gaat worden.

Bedankt voor jullie bijdrage!



Welkom Hilde en Majoke

Hilde en Majoke komen het kernteam versterken: welkom!

Hilde: ‘Ik werk in Brabant als

logopedist bij een afasiecentrum.

Ik zie ik de grote meerwaarde 

van participatiegericht werken.

Ik kijk er naar uit samen met jullie 

concreet materiaal te ontwikkelen dat 

aansluit bij de behoeften en

wensen van mensen met afasie, 

hun mantelzorgers en

Afasietherapeuten.’

Majoke: ‘Ik werk als logopedist, afasie-

en ParkinsonNet therapeut bij Silverein, een 

organisatie voor ouderenzorg in de regio Driebergen. 

Een bijzonder en mooi onderdeel van mijn werk is 

het Afasiekoor Driebergen. Dit koor begeleid ik samen 

met een muziektherapeut.

Wetenschappelijk onderzoek heeft mij altijd al 

getrokken. 

Dat komt in dit project dus mooi van pas.

Ik kijk er naar uit om samen met jullie verder te 

werken in dit mooie en 

zeer relevante onderzoeksproject!’



Samenwerking met studenten

Uit haar onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers vinden dat hun behandeling heeft 

geholpen. 

Zo leerden zij strategieën die zij kunnen gebruiken in het dagelijks leven: bijvoorbeeld 

gebaren, aanwijzen, tekenen en gebruik van korte zinnen. 

Ook werd er geoefend om situaties voor te bereiden: bijvoorbeeld het kopen van een 

kerstcadeau.

Toch ervaren sommige deelnemers een groot verschil tussen de ‘veilige’ omgeving van 

therapie/afasiecentrum en de “boze wereld”. 

De meeste deelnemers vinden het belangrijk om samen te beslissen over de vorm en 

inhoud van de behandeling. 

Tot slot zeiden veel deelnemers dat het belangrijk is om onder de mensen te blijven. 

Logopediestudent Virva heeft 12 interviews bestudeerd die zijn gehouden met mensen met afasie. Deze interviews 

gingen over ervaringen met afasietherapie. 

Het was ontzettend 

leuk om mee te 

werken 
aan dit belangrijke 

onderzoek.



Samenwerking met studenten

Ik ben Lieke, vierdejaars student Logopedie aan de Hanze 

Hogeschool te Groningen. 

Voor mijn Bachelor Thesis ga ik de vraag ‘Wat houdt 

‘communicatieve competentie’ in voor mensen met afasie 

volgens naasten van ervaringsdeskundigen?’ proberen te 

beantwoorden.

Zo hoop ik een stukje van de COPACA-puzzel te kunnen 

leggen. Zodat er in de toekomstige logopedische therapie 

meer aandacht zal komen voor de functionele 

communicatievaardigheden in het dagelijks leven van 

personen met chronische afasie.

Ik ben Elena, student aan de opleiding Logopedie. 

Op dit moment zit ik in de afstudeerfase van mijn 

studie en ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie

als onderdeel van het COPACA-project. 

Binnen dit project zal ik mij 

verdiepen in wat 'alledaagse 

interactie' inhoudt volgens 

naasten van mensen met afasie.

Logopedie studenten Elena en Lieke gaan interviews analyseren die zijn gehouden onder naasten 

van mensen met afasie. Ze stellen zich voor:



De afasieconferentie

👏 Majoke gaf een lezing over COPACA tijdens de Afasieconferentie.

🚀 Ze gaf een update over ons onderzoeksproject en legde uit hoe belangrijk 

samenwerking hierbij is.

🤝 Met hulp van afasietherapeuten en logopedisten kunnen we de gegevens 

verzamelen die we zo hard nodig hebben om impact te creëren.

We zijn blij dat we onze resultaten mochten delen. 

Het is mooi dat er zo steeds meer aandacht komt voor communicatie en participatie bij chronische afasie.



De week van de afasie

In de week van de afasie bespraken we als kernteam: Wat betekent ‘verbinding’ voor jou?

Jan: "Voor verbinding moet 

je betrouwbaar zijn“

Rick: "Dankzij mijn 

hoorn ben ik verbonden“

Heleen: "Zowel overeenkomsten als verschillen tussen mensen werken verbindend“

Hilde: "Mijn telefoonverbindt me met alles!"

Rimke: "Technologie is onmisbaar

voor verbinding binnen COPACA“

Jan en Rick vinden het prettig en heel belangrijk om

uit te kunnen praten. Ze voelen ruimte om een 

bijdrage te kunnen leveren.

Om over na te denken: 
Er is ruimte voor meer verbinding binnen het COPACA project. Soms is het moeilijk te beoordelen hoe allerlei 

informatie samenhangt. Heb je tips? Deel ze met ons.



Bijeenkomst projectgroep

Het is tijd voor een update!

Wanneer: Maandag 21 november, 16:00 - 17:00 uur

Wie: Iedereen uit de COPACA-projectgroep

Wat: Update vanuit de werkgroepen, ruimte voor vragen

Waar: Teams, via deze link

Schuif je ook aan?

Groeten,

Jan, Rick, Hilde, Majoke, Heleen en Rimke

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253aLTWLLsx7TsBpn5TwdVOiF_Fb4GOeWxSo6wVJ3YVtBBI1%2540thread.tacv2%2F1665586473113%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522335122f9-d4f4-4d67-a2fc-cd6dc20dde70%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220b04485b-1eaa-4c6e-88e1-34880d5d5423%2522%257d&data=05%7C01%7Ch.f.dorland%40umcg.nl%7C75fa871eca6646815f1508daac62d028%7C335122f9d4f44d67a2fccd6dc20dde70%7C0%7C0%7C638011837637053836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s0Y5mpg4OZeNPPGwYCuo2krwoylzkONuwQ4iIA%2BW5Hs%3D&reserved=0

