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Deze nieuwsbrief is geschreven door Marianne Verbarendse, in samenwerking met Clarinda.  

We horen het graag als u opmerkingen of ideeën heeft, of een bijdrage wilt leveren. 
 

 

De groep van de maand december                  

door Marianne Verbarendse 
 

Wie: Herman, Piet, Wouter, Roel en Gerard. Begeleiding door Claudia. 

Waar:  elke dinsdagmiddag in de kleine kamer 

Wat:    we oefenen het spreken, schilderijen bekijken en er over praten 

Doel:   - goed contact houden in een gesprek 

- aangeven als ik niet begrijp wat de ander zegt 

- mening kort en duidelijk formuleren 

- aandacht richten op de ander en vragen stellen 
 

   
 

Werkwijze: 

We hebben twee kopietjes van een schilderij, vandaag is het een schilderij van Jozef Israels.       

Iedereen schrijft wat hij ziet, zoals wat voor afbeelding is het, de kleuren, de sfeer. 

Daarna volgt een gesprek over de afbeelding. 

Iedereen geeft zijn mening over het schilderij. 

Allemaal zien ze wat anders , leuk hoor! 

 

De discussie gaat met een rode bal. 

Je mag praten als je de rode bal hebt en je geeft bal door aan de ander. 

Zo voorkom je dat je door elkaar spreekt.  

Het werkt!!!  Zeker als je bedenkt dat de groep uit mensen die teveel praten of juist te weinig. 

Iedereen komt aan bod en de discussie loopt lekker levend. 

 

Na de pauze: de groep gaat oefenen met gesprekken. 

Het thema is vandaag: thuiskomen, verwachting, blijdschap. 

We krijgen drie vragen: - ben je ooit lang weggeweest? 

- hoelang ben je weggeweest? 

- was dat vakantie of voor je werk? 

 

De gesprekken worden met twee personen gevoerd, die duren 10 minuten. 

En dan worden de rollen omgedraaid. 

Aan het eind worden de gesprekken met z’n allen samengevat. 

Het ging best goed en het waren leuke gesprekken. 



   Nieuwsbrief Afasiecentrum Rotterdam e.o. 

November 2013  

 2 
  

                                                    

Interview met Frank van Zwieten van de cliëntenraad  

door Marianne Verbarendse 
 

Iedere zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen.  

Deze behartigt de algemene belangen zoals de voeding, de hygiëne en de 

klachtenregeling. 

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. 

Frank is lid van de cliëntenraad en vertelt hierover. 

 

Wanneer ben je begonnen in de cliëntenraad? 

Dat is al meer dan 6 jaar geleden. 

Ik wil meedenken met het beleid en de belangen van de cliënten verdedigen.  

Ik wil adviezen geven aan de leiding met betrekking tot bijvoorbeeld voeding, hygiëne, 

recreatiemogelijkheden en klachtenregeling. 

Maar in de praktijk viel dat wat tegen, er was te weinig respons uit de cliënten.  

Volgens mij komt het door dat de meeste cliënten moeite hebben met schrijven, lezen en praten 

en daarom moeilijk te bereiken zijn. 

We horen graag meer van de cliënten! 

 

Hoe vaak vergader je en hoe ziet een vergadering eruit? 

We vergaderen ongeveer vier keer per jaar.  

Meestal zit er iemand van de leiding bij, dat is handig want die weet het nieuws vers van de pers. 

De cliëntenraad bestaat uit een voorzitter, secretaris en 4 andere leden.  

De vergaderingen zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.  

 

Vind je het een uitdaging? 

Op het moment niet, we willen graag meer respons krijgen van de cliënten. 

Volgens mij gaat het gewoon te goed op het Afasiecentrum, geen klachten of andere zaken. 

We moeten wel meer reclame maken voor de cliëntenraad, bijvoorbeeld in deze nieuwsbrief!  

We zoeken ook een nieuwe voorzitter, dus wie wil…! 

 

Wie kunnen meedoen in de cliëntenraad?  

Iedereen, ook partners, familieleden en vrienden. 

 

Wat houdt het werk in?  

Op de hoogte zijn van nieuwe dingen, voeding, recreatie mogelijkheden, hygiëne en 

klachtenregeling.  

Luisteren naar de ideeën en wensen van cliënten. 

 

Kost het veel tijd?  

De cliëntenraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar.  

 

Waar kan ik meer informatie krijgen?  

In het Afasiecentrum bij Frank van Zwieten en bij de andere leden. 
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Lustrumfeest Afasiecentrum  

 

Op woensdag 18 december vieren we de afsluiting van ons lustrumjaar. 

Alle cliënten zijn op die dag welkom. 

Er is voor alle cliënten een ruim aanbod aan activiteiten. 

› taal en communicatie 

› nadenken over het ‘nieuwe leven’ 

› creatieve activiteiten 

› bezoek aan onze expositie in de bibliotheek 

 

Iedereen mag 2 introducés meenemen. 

Zo kun je laten zien hoe we op het Afasiecentrum werken. 

 

Om 15.00 uur begint de receptie. 

Dan zijn veel mensen uit de regio uitgenodigd. 

De cliënten die nog even blijven en de medewerkers vertellen dan over het Afasiecentrum. 

 

Je kunt hierover meer informatie krijgen in het Afasiecentrum. 

 

 

Inloopavonden 

 

Elke 3e donderdag van de maand is er een inloopavond. 

Iedereen is dan van 19.30 tot 21.30 uur welkom in het Afasiecentrum. 

 

Er zijn activiteiten voor (ex-)cliënten, voor partners en voor andere geïnteresseerden. 

Je kunt informatie krijgen over hersenletsel, afasie en communicatie. 

Elke avond is er een spreker die iets vertelt over een interessant onderwerp. 

 

De inloopavond van 19 december 2013 vervalt. 

We nodigen iedereen uit voor ons feest op 18 december. 

 

De volgende datum is 16 januari 2014. 

De onderwerpen worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. 

We hopen dat we in het nieuwe jaar veel nieuwe mensen mogen verwelkomen op de 

inloopavonden! 

 


