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Pat¡ëntenvereniging Hersenletsel.nl wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale (na)zorg voor mensen met
afasie' ln 2009 is daarom in nauwe samenwerking met de bestaande afasiecentra een kwaliteitsproject gestart met als doel
de geboden zorg in afasiecentra zichtbaar te maken vanuit cliëntenperspectief. Sinds 2019 doet Hersenletsel.nl dit door de
afasiecentra te bezoeken en te beoordelen op hun werkwijze. Bij een beoordeling die tenminste 'voldoende' is, ontvangt
het betreffende Afasiecentrum het Afasie-keurmerk voor een periode van 3 jaa11. Op die manier wordt de zorg transparant
en worden eventuele verbetertrajecten inzichtelijk. Hersenletsel.nl heeft een audit in de vorm van een werkbezoek
afgenomen bij Afasiecentrum Amsterdam op 23 januari 2020. Het Afasiecentrum is onderdeel van de Stichting
Afas¡etherap¡e Amsterdam.

De geauditeerden zijn:
. mevrouw Eline Vos, afasietherapeut
. mevrouw Tjitske Klazinga-de Boer, afasietherapeut

Daarnaast zijn cliënten, mantelzorgers en medewerkers/vrijwilligers van het Afasiecentrum bevraagd. Uitgangspunt zijn de
door de Afasiecentra en Hersenletsel.nlgezamenlijk vastgestelde kwaliteitscriteria, vastgesteld d.d. 9 maart 2OLB. Op 12
punten is gekeken naar de kwaliteit binnen het Afasiecentrum:

I Dit keurmerk van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl heeft een geldigheidsduur van 3 jaar, tenzij zich gedurende die
periode belangrijke wijzigingen voordoen bij het Afasiecentrum. Belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld een wijziging in de
inhoudelijke aansturing, coördinatie of het management van een Afasiecentrum.

' Uitleg gehanteerde termen: Uitstekend: 9 of hoger, Goed: 8-9, Ruim voldoend e:7-7,9,Voldoende: 6-6,9 en onvoldoende:
onder de 6

3 
Het Afasiecentrum Amsterdam wil in de toekomst graag gebruik gaan maken van het digitaal cliënttevredenheids-

onderzoek CQ-index Afasie App. ln overleg met de auditoren is afgesproken dat Afasiecentrum Amsterdam dit ¡n 2O2O zal
doen' D¡t betreft een p¡lot; b¡j gebleken geschiktheid zal, na eventuele aanpassingen, dit onderzoek voortaan door alle
afasiecentra worden gebruikt.

Kwaliteitscriterium Beoordeling' Opmerkingen
Werkwijze gebaseerd op het sociale
model

Uitstekend Warme, open sfeer. Hoewel het pand klein is, is de locatie
'hartje stad'en voelen de ruimtes prettig en huiseliik aan.

Organisatie Goed Elke cliënt heeft een eigen persoonlijk begeleider.
Doorstroming komt regelmatig voor en wordt goed begeleid

Trialoog-gestuu rd werken Goed Alle cliënten en partners geven aan actief betrokken te zijn
geweest bij het handelingsplan; prettig dat eerste evaluat¡e al
direct na twee 'proefweken' plaatsvindt!

Afasievriendelijk werken Goed Goed dat documenten ook beluisterd kunnen worden!
Evaluatie van handelingsplannen en
eindgesprek

Goed Halfjaarlijkse (behandeli ng) en jaarlijkse (begeleiding)
evaluaties met ruimte voor tussentiidse evaluaties

Doelgericht werken op IMPACT
gebieden

Uitstekend Ruim aanbod aan groepen, grote diversiteit aan activiteiten;
goed dat er ook aanbod is voor partners/naasten!

Afasiecentrum als Expertisecentrum Goed Actieve part¡c¡patie in regionale netwerken, init¡eert nieuwe
activiteiten en verzorgt gastcolleges aan o.a. VU en ROC

Tevredenheid en inspraak door
cliënten

Uitstekend Cliënten en naasten voelen zich goed gezien en gehoord. Er is
een actieve cliëntenraad3.

Betrekken en ondersteunen
cliëntsysteem

Uitstekend Partners voelen zich zeer gesteund, zowel in het toepassen van
alternatieve communicatie als in sociaal opzicht

Deskundigheid medewerkers en
vrijwilligers

Uitstekend Geschoolde en in afasie gespecialiseerde medewerkers;
uitstekend scholi ngsprogramma voor vrijwi lligers !

Vindbaarheid Goed Duidelijk zichtbaar vanaf de straat en goed vindbaar op
website organisatie.

Deelname landeliik overles Uitstekend Act¡eve deelname, 100% aanwezigheid
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De auditoren hebben geconstateerd dat het Afasiecentrum Amsterdam in overwegend goede tot uitstekende mate voldoet
aan de eisen die gesteld mogen worden aan een Afasiecentrum. ln dit afasiecentrum ¡s enorme expertise aanwezig en
worden cliënten actief betrokken bij alle activiteiten, waaronder het geven van voorlichting en gastcolleges en het maken
en onderhouden van de website. De scholing van de vrijwilligers is van hoog niveau en wordt ook ingezet buiten de eigen
organisatie, onder andere voor het trainen van vrijwilligers van de Stichting Marline Fr¡tzius.

De auditoren merken op dat de enorme bevlogenheid van de medewerkers en vrijwilligers in comb¡natie met de sterke
betrokkenheid van cliënten en mantelzorgers ervoor zorgt dat de uitvoering van het conceptAfasiecentrum in dit
Afasiecentrum op een zeer professioneel niveau gestalte krijgt,

Ra pportage opgesteld d.d. 27 januari 2O2O

Mevrouw Monique Lindhout, directeur Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

De heer mr. Michiel Lindhout, beleidsmedewerker Pat¡ëntenvereniging Hersenletsel.nl

Conclusíe en adviezen

Het afasiecentrum Amsterdam is sinds de vorige audit (2012) duidelijk gegroeid; het aantal cliënten is verdubbeld ten
opzichte van 2072 en de kwaliteit van de geboden zorg is verbeterd. Processen en procedures zijn goed op orde en het
enthousiasme van alle betrokkenen valt in positieve zin op. Er wordt creatief gekeken naar mogelijkheden en oplossingen
en de cliënt, zijn systeem en zijn hulpvragen staan echt centraal.

Over het geheel genomen voldoet het centrum aan de eisen zoals die met elkaar zijn afgesproken. ln het centrum wordt
een zeer ruim aanbod gecreëerd. Begeleiders, therapeuten en vrijwilligers zijn enthousiast en bevlogen en zetten met
elkaar een prett¡ge en informele sfeer neer.

De auditoren willen nog enkele aanbevelingen mee geven:

De locatie Falckstraat van het Afas¡ecentrum is huiselijk, maar begint nu echt te klein te worden, zeker met het
oog op de gewenste uitbreiding van activiteiten en groepen. Een ruimere locatie, die wel centraal in de stad ligt
en voldoende 'huiselijkheid' biedt zal de mogelijkheden van dit centrum nog verder vergroten
Er wordt prettig en gelijkwaardig samengewerkt door alle medewerkers en vrijwilligers; dat draagt zeker bij aan
de prettige, warme sfeer in het centrum.
Vanuit de aanwezige passie en energie èn de voelbare trots op het centrum bij alle betrokkenen verder gaan op
dezelfde wijze !

Namens Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, de auditoren,

Monique Lindhout, directeur Michiel Lindhout, beleidsmedewerker


