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Inhoud : - wat kost privélogopedie aan het Riziv? - hoeveel mensen spreken Nederlands als
moedertaal? - de invloed van medicatie op ADHD en op dyslexie - nieuw hulpmiddel voor
leerlingen met ernstige spellingproblemen - lezen voor iedereen! - nieuw in onze bibliotheek

Wat kost terugbetaling van privé- logopedie aan het Riziv?
De Vlaamse vereniging voor logopedisten publiceert in haar meest recente tijdschrift Logopedie
de verbruikscijfers van private logopedie in België in 2009. In het totaal bedroegen de uitgaven
65.076 miljoen euro. Dit is een stijging van ruim 10,68 % ten opzichte van het jaar 2008. De
begrotingsdoelstelling van 2009 bedroeg ruim 68 miljoen euro en werd hiermee dus zeker niet
overschreden. Dit betekent wel dat op een kleine 10 jaar tijd de uitgaven voor de privélogopedie zowat verdubbeld zijn.
De beroepsvereniging wijst op volgende 3 factoren als redenen voor de meeruitgaven in 2009: de indexering van het honorarium; - de gelijkschakeling van het honorarium voor sessies van
één uur aan deze van een half uur (hoe vreemd het ook moge lijken, er is een tijd geweest
waarin een sessie van één uur niet aan het dubbele honorarium van een sessie van een half uur
maar veel lager werd vergoed !); -de groei van het aantal verbruikte sessies met 2.6%.
Persoonlijk willen we daar aan toevoegen dat de logopedie- opleidingen nog steeds een (te?)
groot succes kennen. Jaarlijks studeren zeer veel logopedisten af die maar voor een zeer klein
gedeelte terechtkunnen in revalidatiecentra, scholen voor buitengewoon onderwijs en
ziekenhuizen. Daarom vestigen de meesten onder hen zich (noodgedwongen) als zelfstandige
of worden (meestal deeltijds) medewerker van een logopedische groepspraktijk. Dat ook dit
argument leidt tot een hogere consumptie van logopedie en stijgende uitgaven kan moeilijk
ontkend worden. Beroepsverenigingen en opleidingen moeten zich hierover zeker dringend
bezinnen!
Anderzijds blijven nog heel wat logopedische therapieën niet in aanmerking komen voor
tussenkomst vanwege het Riziv. Deze worden in beperkte mate opgevangen door terugbetaling
via de vrije aanvullende verzekering van de meeste ziekenfondsen.

Hoeveel mensen spreken Nederlands als moedertaal?(bron: Logopedie en Foniatrie juli 2010)
Ruim 23 miljoen mensen op onze aardbol hebben het Nederlands als moedertaal. Op
wereldschaal stelt dit op het eerste gezicht niet zoveel voor. We komen ver achter het Chinees
(1 miljard moedertaalsprekers), het Engels (350 miljoen), het Spaans (250 miljoen) het Hindi
(200 miljoen) en het Arabisch (150 miljoen). Toch staat het Nederlands van de ongeveer
zesduizend talen die in de wereld gesproken worden op de 37ste plaats.
Als je het belang van een taal niet alleen meet aan het aantal moedertaalsprekers, maar ook
aan de aanwezigheid op het internationale forum of op Internet, dan behoort het Nederlands
zelfs tot de top 20 van de talen. Het Nederlands wordt soms ‘de kleinste wereldtaal’ genoemd,
omdat het ook historisch een belangrijke rol heeft gespeeld.
In Europa komt het Nederlands op de achtste plaats na het Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Pools en Roemeens. Het Nederlands kent dus meer moedertaalsprekers dan
bijvoorbeeld het Grieks of alle Scandinavische talen samen.
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De invloed van medicatie op A.D.H.D en op dyslexie
In de loop van 2005 - 2006 onderzocht men in het UZ Gent wat het effect is van Atomexetine
(gekend als ‘Strattera’) op het gedrag en een aantal cognitieve functies van kinderen met ADHD,
kinderen met dyslexie, en kinderen met beide problemen samen.
Men publiceerde recent volgende conclusie: voor kinderen met ADHD blijkt deze medicatie
een gunstig effect te hebben op gedrag en op cognitie (dit is het opslaan en verwerken van
informatie). Het kan bijgevolg zeker nuttig zijn in de behandeling van ADHD.
Er is echter geen indicatie om dit product te gebruiken in de behandeling van kinderen
met dyslexie, behalve wanneer ze bijkomend ook een diagnose van ADHD hebben.

Nieuw hulpmiddel bij ernstige spellingproblemen
WoDy is het nieuwste Sensotec -product. Het is de eerste zelfcorrigerende woordvoorspeller
voor mensen met ernstige spellingproblemen of andere schrijfproblemen. Dit programma
houdt bij het voorspellen van woorden onmiddellijk rekening met de spellingproblemen van de
gebruiker op basis van foutenanalyses. WoDy is verkrijgbaar als extra bij Kurzweil 3000 of als
afzonderlijk product. Meer info en gratis demo op de website: www.sensotec.be

Leuk lezen, ook voor wie dit niet zo vlot gaat!
De uitgeverij Eenvoudig Communiceren publiceert boeken in eenvoudig Nederlands voor
jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen. Enerzijds hebben zij een zeer
gevarieerd aanbod van ’echte leesboeken’: bewerkingen in eenvoudige taal van bestaande
verhalen, vaak van bekende auteurs. Maar ook verhalen die speciaal zijn geschreven voor
moeilijke lezers. Daarbij zijn spannende jeugdboeken, klassieke verhalen, thrillers voor
volwassenen en echte literaire werken. Anderzijds geven zij ook gemakkelijk te lezen
informatieve boeken uit.
Zij werken voortdurend aan nieuwe boeken. Bezoek daarom regelmatig eens de website
www.lezenvooriedereen.be voor informatie over de nieuwste titels. Je kunt er ook inschrijven op
hun nieuwsbrief.
Ook Wablieft, ‘de duidelijkste krant van het land’, publiceert vanaf november 2010 zes nieuwe
boeken in een eenvoudige en duidelijke taal. Ze kosten amper zes euro per stuk. Volgende titels
staan op de drukpers: Albert 2, onze koning; Diamant en andere spannende verhalen; De eerste
winter op de Zuidpool, De slaper, Opvoeden van a tot z, Stemmen uit Irak.
Wij bezorgen u graag de folder met een korte beschrijving van de inhoud van deze boeken.

Nieuw in onze bibliotheek
‘Zakelijk mindmappen’ is het meest recente boek van de ‘uitvinder van het
‘mindmappen’:Tony Buzan. Al ruim 30 jaar lang toont de auteur zich onvermoeibaar bij zijn
missie om de wereld kennis te laten maken met dit eenvoudige maar toch heel krachtige
hulpmiddel. Zijn nieuwste boek richt zich vooral tot mensen uit de bedrijfswereld. Het biedt hen
een hulpmiddel bij helder, creatief en origineel denken, bij het nemen van gefundeerde
beslissingen, het opmaken van een presentatie en bij het ontwikkelen van positieve strategieën
en plannen.
Ook binnen het onderwijs is mindmappen steeds meer in trek en wij maken er zeker ook
gebruik van binnen onze individuele begeleiding bij het aanleren van een goede
studiemethode aan onze studenten.
Wenst u ook de vorige nummers van onze nieuwsbrief nog eens in te zien? Klik dan op onze website
www.dienstvoorlogopedie.be op de rubriek ‘Nieuwsbrief; archief’
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