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Stemproblemen bij leerkrachten. Internationale dyslexieconferentie te Brugge.
Bibliotheekaanwinsten. Nuttige websites.
Pillen tegen stotteren?
Gewoon één pil in je leven, of desnoods nog elke dag eentje. En dan helemaal van je stotteren
af zijn, zonder enig ongewenst bijverschijnsel! Welke persoon die stottert heeft daar al niet even
aan gedacht of van gedroomd? Misschien heeft dit bij heel wat stottertherapeuten zelfs voor
angstdromen gezorgd ...
Recent publiceerde een Amerikaans psychiater die zelf ook stottert, een nieuwe studie over het
effect van Pagoclone, een soort valium.
Net als bij alle vorige studies over medicijngebruik bij stotteren vallen de resultaten heel erg
tegen en leiden ook veelvoorkomende bijwerkingen (vooral vermoeidheid en hoofdpijn) opnieuw
tot de conclusie dat ook Pagoclone helaas niet de pil is waar iedereen die stottert zit op de
wachten. ( bron: website Nederlandse federatie stotteren)
Aangrijpende documentaire over stotteren op uw pc.
“ Help me to speak” (“Leer mij vloeiend praten”) is een beklijvende documentaire. De film
volgt drie stotterende jongeren in hun gevecht om uit hun sociale isolement te geraken. Je krijgt
er een zeer duidelijk beeld hoe hoog de frustraties kunnen oplopen bij mensen die ernstig
stotteren maar ook hoe zij met gepaste professionele hulp en zeer veel doorzettingsvermogen
toch een zeer aanvaardbare vorm van spreken kunnen bereiken. Gewoon intikken „help me to
speak’. Engelstalig, ongeveer 50 minuten; heel wat „kippenvelmomenten‟!
Stemproblemen bij leerkrachten.
Zowel het maandblad voor leerkrachten Klasse van april als de meeste Vlaamse kranten van 30
maart leggen nog eens de vinger op de wonde: ontzettend veel leerkrachten hebben of
krijgen stemproblemen! Vrouwen meer dan mannen en pieken in de leeftijd tussen 20 en 25
jaar en 40 tot 50 jaar.
Een goede stemscreening bij aanvang van de opleiding, een korte theoretische en praktische
opleiding in groep, aangevuld met wat individuele logopedische hulp zou de meeste van deze
problemen kunnen vermijden!
Wij dragen alvast ons steentje bij door het verzorgen van opleidingen over goed stemgebruik in
scholen, door het verspreiden van informatiebundels en helaas ook door heel veel individuele
therapieën bij leerkrachten die in hun functie zijn terechtgekomen zonder enige informatie of
training en daardoor vaak snel stemproblemen ontwikkelen.
Preventie zou veel minder kosten dan behandelen en heel wat persoonlijk leed besparen.
De kostprijs van de vele afwezigheden, doktersbezoeken, medische ingrepen en logopedische
therapieën zijn niet te onderschatten.
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Internationale dyslexieconferentie te Brugge
Op 22, 23 en 24 april greep in het KHBO te Brugge een internationale conferentie over dyslexie
plaats. Heel wat lezingen, infostanden, workshops en gelegenheid tot ontmoetingen.
Bibliotheekaanwinsten
Omdat boeken gepubliceerd worden in de hoop dat ze gelezen worden en niet als een soort statussymbool in een rek
terechtkomen, lenen wij al altijd onze boeken gratis uit op eenvoudig verzoek.

Therapie bij dysorthografie en dyslexie. Ludo Cuyvers,Garant, 2008.
Logopedische therapie aan kinderen met een leerstoornis gebeurt stapsgewijs. Door in te
spelen op de kern van het lees- en schrijfproces en de ouders daarbij zoveel mogelijk als cotherapeut te betrekken wordt het beste resultaat behaald. Een duidelijk en zeer goed
gestructureerd vakboek, praktisch opgevat en vertrekkend van uit een goed uitgebouwde visie.
Dyslectisch… en dan? Bieke De Decker, Cyclus, 2008.
“Dyslexie hebben hoeft helemaal niet zo'n onoverkomelijk probleem te zijn” stelt de auteur. Dat
ondervond zij aan den lijve. “Wanneer je weet wat je goede kanten zijn en wanneer die door
personen in je omgeving regelmatig bevestigd worden, dan wordt het veel makkelijker om je
moeilijke kanten, zoals je dyslexie, er gewoon bij te nemen.” Weliswaar niet zonder heel veel
moeite, frustraties en „pedagogische omzwervingen‟ werd ze uiteindelijk toch leerkracht
lichamelijke opvoeding. Ze begeleidt nu ook jongerenreizen in Afrika.
Rode draad door het hele boek zijn de concrete tips, de vaak humoristische verhalen en de
korte doe- momenten. Mensen met dyslexie, van welke leeftijd ook, voelen zich gesteund
door het aanstekelijke optimisme van de auteur en kunnen baat hebben bij heel wat tips.
Leerkrachten en ouders horen uit eerste hand wat het betekent om dyslexie te hebben en hoe
ze het best kunnen helpen.
Teksten vlotter lezen, ook als je dyslectisch bent?
Op de site www.GoedTeLezen.nl vind je op een overzichtelijke manier heel concrete tips om de
presentatievorm en het lettertype van teksten aan te passen waardoor ze ook voor mensen met
dyslexie vlotter kunnen gelezen worden. Mensen met dyslexie hebben veel meer nog dan
gewone lezers, behoefte aan teksten die goed gestructureerd zijn en in een duidelijk lettertype.
Erg nuttig voor leerkrachten bij het opmaken van hun lesmateriaal!
Boeken beluisteren op je pc!
Dyslectische jongeren zien het meestal niet zitten om dikke boeken te lezen. Met de gratis
Daisy-software AMIS kunnen zij die boeken laten voorlezen via hun pc!
Spannende thrillers, knotsgekke avonturenverhalen, boeken over fijne vrienden, prinsessensprookjes en stoere ridderverhalen, boeken over auto's en over planeten, poëzie om bij weg te
dromen, ... er is voor elk wat wils!
Een Daisy- luisterboek is een boek in digitale vorm op cd. Het boek werd ingesproken door een
duidelijk verstaanbare en aangename stem. Deze luisterboeken kunnen gratis ontleend worden
bij de Luisterpuntbibliotheek (www.luisterpuntbibliotheek.be).
Dankzij de speciale structuur kunnen lezers eenvoudig in het boek navigeren, de
voorleessnelheid bepalen en bladwijzers plaatsen.
Nieuw: Op onze website www.dienstvoorlogopedie.be vind je in de rubriek „Nieuwsbrief’ nu ook
een archief van een groot aantal vorige nummers.
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