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Ontwikkelingsdysfasie (I.Zink, M.Breuls, 2012)
Ontwikkelingsdysfasie (OD) is een complexe en hardnekkige stoornis in de verwerving van de
mondelinge taal, zonder dat er direct aanwijsbare redenen voor zijn. Omdat de taalontwikkeling
nauw samenhangt met andere ontwikkelingsdomeinen, hebben kinderen met OD meer kans op
schoolse moeilijkheden en sociaal-emotionele problemen.
Verder is ontwikkelingsdysfasie zo complex wegens de ingewikkelde wisselwerking tussen
aangeboren taalvermogen en taalaanbod. Een correcte diagnose stellen, is niet eenvoudig en
vraagt tijd. Bij de behandeling ervan speelt de hele omgeving een rol. Dit boek richt zich zowel
tot logopedisten en andere therapeuten, als tot ouders, artsen, leerkrachten, schooldirecties en
leerlingbegeleiders.
Fenomenologie en epidemiologie van stotteren:
een overzicht en synthese( Ronny Boey, 2012)
Dit boek bevat een schat aan zeer recente informatie. De kennis van stotteren samengevat in dit
werk is onmisbaar voor al wie met stotteren werkt omdat het heel wat implicaties heeft voor de
klinische praktijk zowel voor wat het diagnostisch proces betreft als voor de therapie. Het is dan
ook de bedoeling dat deze uitgave bijdraagt tot genuanceerde inzichten en begrip over stotteren
en tot verantwoorde keuzes aanzet op gebied van diagnostiek, therapie en research.
Dwaalspoor dyslexie (Erik Moonen, 2012)
Wij volgen met kritische belangstelling de ‘alfabetmethode’ die beschreven wordt in het nieuwe
boek ‘dwaalspoor dyslexie’ dat in de voorbije maand ook nogal wat media-aandacht kreeg.
Ook het onafhankelijke maandblad Bodytalk publiceerde er in september een artikel over.
Uitgangspunt is dat iedereen kan leren lezen en schrijven als je vertrekt vanuit een totaal
andere aanpak: eerst klanken leren schrijven en die in een later stadium aan elkaar leren
koppelen tot woorden. Wat je kunt schrijven kun je automatisch lezen zodat dit niet meer
afzonderlijk moet ingeoefend worden.
De auteur, Professor Erik Moonen, verwerpt daarmee de erfelijke basis die er vaak lijkt te zijn
bij dyslexie en stelt dat alle leesproblemen uitsluitend veroorzaakt worden door het foutieve
leesonderwijs in al onze scholen.
Het loont zeker de moeite om ons als logopedist verder in deze nieuwe visie te verdiepen, maar
we moeten daarbij wel behoorlijk kritisch blijven. Het is duidelijk dat er achter het boek en de
methode een uitstekende marketingstrategie zit. Op zich is daar natuurlijk niets mis mee maar
onze jarenlange ervaring in dit beroep heeft ons toch ook al geleerd niet snel te geloven in
‘wondertherapieën die altijd helpen’. Ook op vlak van stotteren hebben we al veel van deze
‘wondertherapieën’ de revue zien passeren zonder dat ze uiteindelijk boden wat ze beweerden.
Enerzijds dyslexie als stoornis afwijzen, maar deze term vanuit commercieel oogpunt dan toch
maar gebruiken in de titel, doet ons alvast even de wenkbrauwen fronsen.
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Er volgen zeker nog heel wat kritische bemerkingen vanuit verschillende wetenschappelijke
hoeken. We zien alle scholen in Vlaanderen dan ook nog niet zo snel overschakelen naar het
gebruik van deze nieuwe leesmethode.
Als de alfabetmethode echter biedt wat ze beweert dan kan het zeker nuttig zijn om dit binnen
de logopedische therapie van kinderen die hardnekkige problemen hebben met het verwerven
van het leesproces, ook mee in te schakelen.
Brusselse logopedieopleidingen overstelpt door Franse studenten!
Vreemd fenomeen in Brussel: er melden zich zoveel Franse studenten aan voor de opleidingen
logopedie dat er geen plaats meer is voor Belgische studenten en dat er dus op langere termijn
wel eens een tekort aan Belgische Franstalige logopedisten zou kunnen ontstaan.
Franse studenten komen naar Brussel omdat ze daar, in tegenstelling tot aan de Franse
opleidingen, geen ingangsproef moeten afleggen. In de hogeschool Marie- Aps zijn er voor het
eerste jaar maar liefst jaar 80% Franse studenten ingeschreven!
Volgens de directie is er geen enkel wettelijk argument om deze studenten te weigeren.
In Vlaanderen ontstaat er stilaan een behoorlijk overaanbod aan logopedisten en lijken er nog
geen concrete voorstellen of maatregelen om hier in de nabije toekomst een oplossing voor te
zoeken. Vlaamse hogescholen en universiteiten hebben er alvast geen belang bij het aantal
inschrijvingen te beperken en ook voor de beroepsvereniging lijken méér leden zeker niet
onmiddellijk negatief.
Indexering honorarium
De regering Di Rupo besliste eind december 2011 om budgettaire redenen, en zonder enig
overleg, om de indexaanpassing van de honoraria van onder andere logopedisten, voor 2012
slechts met de helft te laten stijgen. Na langdurig aandringen van de beroepsvereniging wordt
de volledige indexaanpassing nu toch toegepast vanaf 1 oktober. Concreet betekent dit dat
zowel kostprijs als terugbetaling van een logopedische sessie bij een geconventioneerd
logopedist met 1,413% verhoogd wordt. Binnen onze dienst zijn alle logopedisten, met
uitzondering van Patrick, geconventioneerd.
Wereldstotterdag
De nieuwe Belgische Stottervereniging droeg er dit jaar in ruime mate toe bij dat
‘Wereldstotterdag’ ook in België niet onopgemerkt voorbijging.
Op zaterdag 20 oktober organiseerde zij, samen met de Franstalige zustervereniging, te Brussel
een hele reeks druk bijgewoonde informatieve sessies rond thema’s als wetenschappelijk
onderzoek, stotteren en werk, ouders en kinderen, ontspanning en relaxatie.
Op 21 oktober, wereldstotterdag zelf dus, kregen zij het voor elkaar dat zowel Studio Brussel als
Q-music ,een ganse dag speciale aandacht besteedden aan stotteren, liedjes over stotteren of
gezongen door zangers met een stotterprobleem. TV- journaals en ‘Koppen’ gaven stotteren
een plaats, en ook de geschreven pers kon niet voorbijgaan aan ‘Wereldstotterdag 2012’.
Een dag met heel bijzondere aandacht voor een nog steeds erg weinig begrepen fenomeen.
Ongetwijfeld een grote opkikker voor alle mensen met stotterproblemen en een dikke pluim voor
de Belgische Stottervereniging. Meer info? Bezoek ook even www.belgischestottervereniging.be
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar pittery@evonet.be
Interesse in vorige exemplaren? U vindt deze terug op www.dienstvoorlogopedie.be , nieuwsbrief, archief.
Kent u collega’s , vrienden, familieleden,$ 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.

Coördinatieadres: Patrick Pittery

Noordveldstraat 33

8200 BRUGGE

www.dienstvoorlogopedie.be

(050) 31 13 54

