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Na revalidatie praktisch omgaan met taalstoornis

Nazorg Afasie
Niet-aangeboren hersenletsel, zoals na een ongeluk
of beroerte, kan afasie veroorzaken: niet of moeilijk
kunnen spreken, schrijven, lezen of begrijpen.
Tijdens de revalidatie wordt er individueel en in
groepsverband met een logopedist gewerkt om dit
te verbeteren. Na revalidatie is er Afasiecentrum
Zuidoost-Brabant voor nazorg en praktische steun.

Wat kan het Afasiecentrum 
voor u betekenen?
U leert beter om te gaan met
afasie en zelfstandiger
functioneren in de maatschappij.
U ontdekt en benut uw eigen
mogelijkheden. Zo leert en traint u
bijvoorbeeld praktische zaken als
(weer) boodschappen doen, met
het openbaar vervoer reizen, met
een communicatiehulpmiddel
werken, aan iemand uitleggen wat
afasie is of e-mailen. Daarnaast
leert u hoe u uw hobby’s weer op
kunt pakken zoals schilderen,
foto’s bewerken op de computer
en kaarten schrijven. Misschien
nog wel belangrijker is dat u bij
Archipel Afasiecentrum veel steun
hebt van lotgenoten.
 
 

Ook uw partner of iemand anders
uit uw directe omgeving kan er
terecht voor hulp en contact met
mensen die hetzelfde meemaken.
 
Wat is het Afasiecentrum?
Het Afasiecentrum is onderdeel
van het Archipel Kenniscentrum.
Het is binnen de CVA Ketenzorg
samen met Revalidatiecentrum
Blixembosch opgezet voor
Eindhoven en de regio Zuidoost-
Brabant. De nazorg en hulp zijn
vraaggestuurd: de deelnemers
bepalen zelf hun doelen. Daarom
zijn er groepen voor bijvoorbeeld
gespreksvoering, lezen, schrijven,
financiën en omgaan met geld,
computeren en schilderen.
Het aanbod is dus (af )wisselend.
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Hoe helpt het Afasiecentrum u?
U krijgt hulp van een
afasietherapeut en logopedist,
maar u leert vooral van de andere
deelnemers; lotgenoten en
ervaringsdeskundigen.
U werkt in een kleine groep aan
uw eigen leerdoelen.
Speciaal geschoolde vrijwilligers
en begeleiders helpen in elke
groep. Veel vrijwilligers hebben
zelf afasie; zij weten hoe het is.
U geeft zelf aan wat u graag (weer)
zou willen leren. Daar houden we
bij het indelen van de groepen
rekening mee, net als met de ernst
van uw afasie, uw interesses en
achtergrond.
 
 
 
 
 
 

Hoe kunt u bij het Afasiecentrum
terecht?
U kunt een afspraak maken om het
Afasiecentrum te leren kennen en
samen met de afasietherapeut te
bekijken wat u wilt leren en hoe
we u kunnen helpen. Krijgt u
daarvoor een indicatie van het
Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) en is er plaats in de groep
(en), dan kunt u aan de slag.
Indien van toepassing berekent en
int het CAK de wettelijke eigen
bijdrage.
 
Het Afasiecentrum aan de
Parklaan in Eindhoven is van
maandag tot en met vrijdag open
van 10.00 tot 15.00 uur.
 
Het Afasiecentrum heeft het AVN-
keurmerk. Tijdens de audit van de
Afasie Vereniging Nederland
(AVN) werd opgemerkt: “Er heerst
een goede sfeer en er is
professionele aandacht voor
cliënten, partners, mantelzorgers
en medewerkers.”
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Meer weten?
Voor meer informatie kunt u bellen
met het Archipel Servicepunt,
telefoon 040 264 64 64.

Archipel biedt een combinatie van zorg,

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

op de manier die zij kiezen. We hebben een

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

specialisten in de zorg voor bijzondere

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

door de zorg van onze medewerkers en

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

Archipel Afasiecentrum

Parklaan 97

5613 BC Eindhoven

t 040 26 10 136

www.archipelzorggroep.nl

het gevoel van samen


