
Het aanbod van therapieën/activiteiten kan per regio verschillen. 

Contact regionale afasiecentra
De Zilvermeeuw
Ank Hes, clustermanager 
Muiderwaard 238, 1824 XV Alkmaar
Telefoon: 072 5751090
E-mail: zilvermeeuw1.administratie@esdege-reigersdaal.nl 

De Scholekster
Popko Noordhuis, clustermanager
De Oude Veiling, 1689 AD Zwaag
Telefoon: 0229 282673
E-mail: descholekster@esdege-reigersdaal.nl

Skager AC
Coby Schoen, clustermanager 
Herenbosstraat 20, 1741 CG Schagen
Telefoon: 06 10469853
E-mail: skagerac.administratie@esdege-reigersdaal.nl

‘t WAD
Cees Wijnands, clustermanager
Willemsoord 29C, 1781 AS Den Helder
Telefoon: 0223 669151
E-mail: twad.administratie@esdege-reigersdaal.nl

Afasietherapeuten 
marielle.koelewijn@esdege-reigersdaal.nl
cathrine.lemmens@esdege-reigersdaal.nl

Logopedist 
annemiek.stulp-vaneeten@esdege-reigersdaal.nl 

www.afasiecentrumnhn.st-er.nl
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Speech-Music 
Therapy for Aphasia
(SMTA)

Afasie 
Muziekgroep

Afasie
Behandelgroep



Afasiecentrum Noord-Holland Noord
Afasie ontstaat door een Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
waardoor mensen niet of moeilijk 
kunnen spreken, schrijven, lezen, 
begrijpen wat er gezegd wordt.
Het afasiecentrum biedt specifieke 
activiteiten om mensen met afasie te 
ondersteunen. De deelnemers hebben 
een aantal gemeenschappelijke 
doelen; oefenen van de communicatie 
of activiteiten uit het dagelijks 
leven uitwisselen, waar nodig met 
hulpmiddelen. De activiteiten vinden 
plaats met professionele hulp in een 
ontspannen sfeer.

Wat biedt het afasiecentrum?
Naast ontmoeting van andere 

mensen met afasie, kunt u deelnemen 
aan diverse activiteiten van het 
afasiecentrum. Uw persoonlijke wens 
of vraag is het uitgangspunt bij het 
samenstellen van uw programma. 

Het kan gaan om:
 - Oefenen van gesprekken 
 - Taaloefeningen
 - Lezen
 - Muziek en zang
 - Individuele therapie, zoals SMTA 
  (Speech Music Therapy for Aphasia) 
 - Psychosociale hulp, zoals hulp bij  
  het verwerkingsproces

De kracht van het afasiecentrum zit in 
het contact met lotgenoten en het leren 
van elkaars ervaringen.

Combinatie
Omdat het afasiecentrum is gevestigd 
in een van de activiteitencentra 
voor mensen met NAH van Esdégé-
Reigersdaal, kunt u uw deelname 
aan een afasieactiviteit combineren  
met programma-onderdelen van de 
activiteitencentra. U ontmoet hier 
lotgenoten, maar ook cliënten zonder 
afasie. Daarnaast kan er ook hulp 
worden geboden bij de thuissituatie 
en waar wenselijk aan de partner, 
mantelzorger of netwerk. Hierdoor 
ontstaan er vele mogelijkheden om 
breder aan te sluiten bij uw vraag. 

Aanmelding
Voordat u start, vindt er een 
intakegesprek plaats met een intaker/

logopedist. Deze onderzoekt samen 
met u welke activiteiten aansluiten bij 
uw vraag. De intaker kan u ook helpen 
bij het aanvragen van een indicatie. 
Om deel te kunnen nemen aan de 
activiteiten van het afasiecentrum 
is een geldige indicatie van de 
WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) of het CIZ (Centrum 
Indicatiestelling Zorg) nodig. Indien 
er ook een vervoersindicatie is dan is 
het mogelijk om gebruik te maken van 
aangepast busvervoer.

Regio
Het afasiecentrum heeft een regionale 
functie. Het is bedoeld voor mensen 
met afasie die in Noord-Holland 
Noord wonen.


