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Dank aan jullie allen die ons het voorbije jaar opnieuw het volste vertrouwen schonken.
Dank aan iedereen die onze dienst ook nog heeft aanbevolen aan anderen.
Dank aan iedereen waarmee het in 2010 opnieuw zeer prettig samenwerken was.
Ook in 2011 kunt u rekenen op onze volledige inzet!
Wij wensen onze lezers en al wie hen dierbaar is van harte een nieuw jaar waarin de fijne
momenten ruimschoots mogen overheersen!

In deze nieuwsbrief : aanwinsten bibliotheek en testotheek
stotteren indexering honoraria moderator

Sensotec

info over

Nieuw in onze testotheek
Wij kochten de nieuwe VTBL aan. Deze Vlaamse test voor begrijpend lezen diagnosticeert
eventuele problemen met het begrijpend lezen van verhalende teksten aan de hand van
meerkeuzevragen. De test bestaat uit 13 leesteksten en kan gebruikt worden bij leerlingen met
en zonder technische leesproblemen vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar van de
lagere school. Bij elke leestekst horen geheugenvragen en niet- geheugenvragen. Grondige
analyse van de testresultaten maakt het mogelijk de hulpverlening te optimaliseren.
Nieuw in onze bibliotheek (en gratis beschikbaar op eenvoudig verzoek)
Afasie, Roelien Bastiaanse , 2010.
Afasie is een stoornis van het begrijpen en/of spreken van taal. Deze stoornis heeft niet alleen
zeer ernstige gevolgen voor wie er door getroffen wordt maar ook voor alle mensen in zijn of
haar omgeving.
Er zijn verschillende oorzaken waardoor hersengebieden die betrokken zijn bij de taalverwerking
beschadigd kunnen raken. De meest voorkomende is een beroerte, ook wel cerebrovasculair
accident (CVA) genaamd. Hiervan bestaan drie verschillende vormen: hersenbloeding,
trombose en embolie. De laatste twee samen worden ook wel eens een ‘herseninfarct’
genoemd. De tweede oorzaak is traumatisch hersenletsel. Dit treedt vooral op bij jongere
mensen.
Dit logopedisch handboek geeft onder andere een overzicht van de oorzaken van afasie, een
beschrijving van de soorten afasie en de bijhorende problemen, een historisch beeld van de
ontwikkeling van het vakgebied, recente wetenschappelijke inzichten en een overzicht van het
klinische en wetenschappelijke onderzoek.
Meer zeer toegankelijke info over afasie op www.afasie.be en www.afasie.nl.
Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs, Peter Vermeulen e.a., 2010
Dit boek biedt inspiratie aan iedereen die les geeft aan (rand)normaal begaafde leerlingen met
autisme. Vertrekkend van de autistische manier van waarnemen en informatie verwerken,
schept dit boek de krijtlijnen voor een autismevriendelijke onderwijsstijl.
Momenteel is het nog steeds onmogelijk om autisme via een medisch onderzoek te
diagnosticeren. Autisme kan ook niet genezen worden via medicatie.
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Typerend voor het functioneren van alle personen met een autismespectrumstoornis is de
zogenaamde ‘triade van stoornissen’. Personen met autisme vertonen stoornissen in de
sociale omgang, in de communicatie en de verbeelding, met als gevolg van die drie stoornissen
een beperkt en repetitief patroon van interesses en activiteiten.
Voor ons zeker een waardevol boek omdat wij verschillende kinderen met kenmerken van
autisme binnen onze dienst begeleiden. Meer informatie over autisme:
www.autismevlaanderen.be en www.autismecentraal.be
Ik kwam, sprak en overwon. Presenteren met stijl, flair en passie. Jeu Consten, Uitgeverij
Thema, 2010.
Boeiend spreken voor een publiek zonder gebruik van allerlei technologische snufjes en
hulpmiddelen, zonder flitsende Powerpoint- ondersteuning. Opnieuw leren vertellen en je
persoonlijke stijl verder ontwikkelen vanuit drie soorten ‘gereedschap’ die altijd ter beschikking
zijn : je hersenen, je stem en je lichaam. Dit is de kernboodschap van dit pas verschenen boek
voor het optimaliseren van presentatievaardigheden bij ervaren sprekers.
Sensotec, meest creatieve bedrijf van 2010!
Het Jabbeekse bedrijf Sensotec is door Unizo Noord West-Vlaanderen uitgeroepen tot de meest
creatieve onderneming van 2010. Het bedrijf ontwikkelt compenserende soft- en hardware voor
mensen met visuele problemen, dyslexie of andere leer- en leesproblemen.
In onze nieuwsbrief van 31 augustus vermeldden we reeds de ontwikkeling van WoDY, de
eerste sprekende en corrigerende woordvoorspeller voor mensen met een ernstige dyslexie.
Wij houden goede contacten met dit zeer dynamische bedrijf en wensen oprichter Luc Desmet
en zijn hele team van harte proficiat en nog veel succes toe!
Meer info op www.sensotec.be
Stotteren, het taboe doorbroken.
Het Onafhankelijk Ziekenfonds publiceert in haar maandblad ‘Profiel’ van november ’10 een kort
maar degelijk artikel over stotteren : wat het precies is, het belang van snel ingrijpen, tips voor
ouders en mogelijkheden voor terugbetaling.
Indexering honoraria
Vanaf januari worden de logopedische honoraria en terugbetalingstarieven (gedeeltelijk)
geïndexeerd met 1,4%.
Dicteerprogramma Dragon 11
Wij kochten de update van het dicteerprogramma Dragon 10. Met de nieuwe versie, Dragon 11,
kun je nog vlotter,sneller en correcter teksten dicteren die automatisch getypt worden en ook
mails opmaken en versturen en surfen op het internet. Dit programma is niet alleen erg handig
voor mensen die zeer veel moeten typen of dit minder vlot kunnen, maar zeker ook voor oudere
leerlingen en volwassenen met dyslexie. Headset en microfoon worden bijgeleverd en dit alles
voor de kostprijs van amper 49 euro.
Moderator
Op 14 december leidde Patrick als moderator de vragenronde in goede banen na de
beklijvende toespraak van Zuster Jeanne Devos over haar levenslange inzet voor de rechten
van huispersoneel in India. Deze avond werd georganiseerd door Rotary Gistel in
samenwerking met de Brugse Rotaryclubs.
Ook de vorige exemplaren van onze nieuwsbrief even inzien? Beschikbaar op www.dienstvoorlogopedie.be , rubriek ‘Nieuwsbrief, archief.
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen , meld dit op pittery@evonet.be
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