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In dit vakantienummer wat meer informatie over onze dienst en aard van de problemen
waarvoor men bij ons terecht kan. Wij wensen iedereen nog een augustusmaand vol fijne
momenten. En voor wie het nog te goed heeft, uiteraard een toffe, deugddoende vakantie!
-

-

De Dienst voor Logopedie, Stottertherapie en Leerstoornissen werd opgericht in
1983 en is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van een groot gamma
problemen op vlak van uitspraak, taalvaardigheid, stemgebruik en leerproblemen.
Dit zowel bij kinderen, adolescenten als volwassenen.
Ons team bestaat uit goedgemotiveerde logopedisten die zich constant bijscholen.
Onze dienst beschikt over een omvangrijke gratis bibliotheek en een testotheek die
permanent wordt aangevuld, praktische informatie, folders, brochures en adviezen
voor ouders, leerkrachten en mensen met communicatieproblemen.

Concreet kan men bij ons terecht voor onderzoek, advies en behandeling, training en
coaching op vlak van:
Uitspraak
- uitspraakfouten bij kinderen en volwassenen
- kleinere uitspraakproblemen bij studenten onderwijs, logopedie,,..
- uitspraakproblemen als gevolg van ziekte of ongeval
Mondelinge taalvaardigheid
- taalontwikkelingsproblemen bij (zeer) jonge kinderen (taalachterstand, dysfasie,,.)
- taalproblemen bij volwassenen na ziekte of ongeval (afasie)
- optimaliseren van taalgebruik bij beroepssprekers (leraars, radio- of
T.V.-verslaggevers, gidsen, acteurs, ,.)
Leerproblemen
- dyslexie (lees- en spellingstoornis), ook bij leerlingen uit het secundair onderwijs en bij
volwassenen
- dyscalculie (rekenstoornis), ook bij leerlingen uit het secundair onderwijs
- andere leerstoornissen (o.a. niet- verbale leerstoornissen)
- aandacht- en concentratieproblemen
Studiemethode
- individuele begeleiding bij optimaliseren van de studiemethode en studiemotivatie

Afwijkend mondgedrag
- duimzuigen
- tongpersen bij slikken
- mondademen
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Vloeiendheidsproblemen
- stotteren zowel bij zeer jonge kinderen als bij lagereschoolleerlingen, adolescenten en
volwassenen
- broddelen (overdreven snel en onduidelijk praten)
- spreekangst bij spreken voor een publiek
Stemproblemen zowel bij kinderen als bij volwassenen
- heesheid wegens stemmisbruik
- heesheid wegens verkeerd stemgebruik, na ziekte of ongeval
- stemproblemen op psychologische basis
Neusspraak
Mondelinge presentaties
- informatie, training en coaching bij voorbereiding, uitwerking en uitvoering voor o.a.
gelegenheidstoespraken, voordrachten, spreekbeurten, voorstelling eindwerk,,
- presentatieangst en – spanning leren beheersen

Wij verzorgen mondelinge presentaties of vormingsactiviteiten over het logopedische werkveld
voor leerkrachten, ouderverenigingen, service-clubs,,..

Samenwerking:
Onze dienst staat open voor de belangrijke inbreng van ouders, leerkrachten en
- waar nodig- ook van andere hulpverleners.

Dienst voor Logopedie, Stottertherapie en leerstoornissen, een logopedische dienst met
bijna 30 jaar ervaring en uitstraling !
Geen wachtlijst en vlot bereikbaar.
Medewerkers :
Coördinator: Patrick Pittery
Administratie :Martine Ryckier
Logopedisten: Kim Pittery, Sabine Taillaert , Veerle Cornelis, Charlotte Viane
Barbara Alloo, Siska Morael, Marlène Andries, Pieter Debonnet, Ann-Sofie Callier.
Noordveldstraat 33 en Legeweg 65, 8200 Brugge
tel: 050/31.13.54

pittery@evonet.be
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Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar pittery@evonet.be
Kent u collega’s , vrienden, familieleden,9 die mogelijks ook in onze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn? Bezorg ons hun e-mailadres en wij sturen
hen enkele exemplaren met wat toelichting en uw aanbeveling, waarna zij kunnen kiezen om zich in te schrijven.
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