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Rapportage audit Afasiecentrum Breda

Patiëntenvereniging 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 Breda op 19 juni 2019. Het Afasiecentrum is onderdeel van surplus.

De geauditeerden zijn:
. mevrouw Nancy Schuurman, afasietherapeut
. de heer Peter Horsten, manager

Daarnaast zijn cliënten, mantelzorgers en medewerkers/vrijwilligers van het Afasiecentrum bevraagd.
Uitgangspunt zijn de door de Afasiecentra en Hersenletsel.nl gezamenlijk vastgestelde kwaliteitscriter¡a,
vastgesteld d.d. 9 maart 2018. Op 12 punten is gekeken naar de kwaliteit binnen het Afasiecentrum:

I D¡t 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.

2 Uitleg gehanteerde termen: Uitstekend: 9 of hoger, Goed: 8-9, Ruim voldoen de:7-7,9, Voldoende: 6-6,9 en

Kwaliteitscriterium Beoordelingz Opmerkingen
Werkwijze gebaseerd op het sociale model Goed Prettige en open sfeer
Organisatie Goed Goed initiatief dat cliënten 3 maanden na

stoppen nog worden nagebeld!
Tria loog-gestuu rd werken Goed Alle handelingsplannen zijn ondertekend

door cliênten
Afasievriendelijk werken Goed Communicatie is steeds maatwerk!
Evaluatie van handelingsplannen en
eindgesprek

Goed Fijn dat veel deelnemers vertrekken omdat
de doelen bereikt zijn/zij het zelf weer aan
kunnen !

Doelgericht werken op IMPACT gebieden Ruim vold. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het
aanbod van groepen

Afasiecentru m als Expertisecentru m Goed Actieve partic¡patie in regionale netwerken
Tevredenheid en inspraak door cliënten Goed Cliënten voelen zich gezien en gehoord
Betrekken en ondersteu nen cl¡ëntsysteem Ruim vold Aantal partners wil meer partneractiv¡teiten
Deskundigheid medewerkers en vrijwilligers Goed Voldoende scholing, ruime spreiding

competenties en expertise
Vindbaarheid Goed Duidelijk zichtbaar vanaf de straa$

bewegwijzering in het gebouw en goed
vindbaar op website organisatie

Deelname landelijk overleg Uitstekend Actieve deelname, 100% aanwezigheid

Onvoldoende: onder de 6
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De auditoren hebben geconstateerd dat het Afasiecentrum Breda in overwegend goede mate voldoet aan de
eisen die gesteld mogen worden aan een Afasiecentrum. Op het punt van de vindbaarheid scoort de
organisatie echter onvoldoende. Dit is besproken met de manager en de afasietherapeut en aan de
zichtbaarheid buiten het gebouw, in het gebouw en op de website gaat worden gewerkt.

De auditoren merken op dat de enorme bevlogenheid van de medewerkers en vrijwilligers er voor zorgt dat de
uitvoering van het concept Afasiecentrum in dit Afasiecentrum op een professioneel niveau gestalte krijgt.

Rapportage opgesteld d.d.24 juni 2019

Mevrouw Mon¡gue Lindhout, directeur Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

De heer mr. Michiel Lindhout, beleidsmedewerker Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

Conclusie en adviezen

Het afasiecentrum Breda heeft sinds de oprichting veel bereikt. 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 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 aanbod gecreëerd zoals venruacht mag worden in een afasiecentrum.
Begeleiders, therapeuten en vrijwilligers zijn enthousiast en bevlogen en zetten met elkaar een
prettige en informele sfeer neer.

De auditoren willen nog enkele aanbevelingen mee geven:

Het Afasiecentrum is maar een heel klein onderdeel van de totale organisatie, maar wel een
parel als we kijken naar impact en bereik. Belangrijk om die parel zichtbaar te blijven maken
binnen de organisatie!
Alle medewerkers en vrijwilligers ervaren een behoorlijke werkdruk: er moet heel veel gedaan
worden in (te) weinig tijd. Met de bevlogenheid en het enthousiasme van de medewerkers kan
dit gemakkelijk leiden tot overbelasting. ls uitbreiding van het aantal vrijwilligers een optie?
Vanuit de aanwezige passie en energie verder gaan met het uitbreiden van het aanbod en
vergroten van naamsbekendheid bij huisartsen en logopedisten.

Namens Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, de auditoren,

Monique Lindhout, directeur Michiel Lindhout, beleidsmedewerker


