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Inhoud : wereldstotterdag een spreekbeurt over stotteren! Geheime dienst zoekt dyslectici!
Leren. Hoe? Zo!
ZoalsIk.be studies dyslexieletters chaos bij aanvragen terugbetaling
vorming
Wereldstotterdag 2013
OP 22 oktober was het opnieuw ‘wereldstotterdag’. Een initiatief waar de ‘Belgische
stottervereniging’ net als vorig jaar zeer actief aan deelnam met allerlei activiteiten verspreid
over maar liefst tien dagen!. In Brussel organiseerden zij op zaterdag 26 oktober opnieuw een
druk bijgewoonde namiddag met ondermeer op het programma: de wereldpremière van de
animatiefilm van Bertrand De Bock in aanwezigheid van de regisseur , een evaluatie van één
jaar ‘stottercafé’ op verschillende plaatsen in Vlaanderen (ook voor het eerst in Brugge op 18
oktober!) ; een verslag van het Wereldcongres stotteren in Lunteren (Nederland) in juli
laatstleden, en een voorstelling ‘eerstehulppakketten stotteren’ voor scholen, verder het
logopedisch centrum Narata te Gent over therapie voor kinderen die stotteren en tot slot een
debat over stotteren en relaties: hoe beïnvloedt stotteren je leven, je werk, je vriendschappen en
liefdes?
Uitgebreide informatie op www.belgische-stottervereniging.be.
Een spreekbeurt over stotteren!
Binnen een stottertherapie stimuleren en helpen wij jongeren vaak om eens een spreekbeurt te
geven over hun probleem. Aanvankelijk zijn de meesten daar, om zeer begrijpelijke redenen niet
onmiddellijk voor te vinden, maar als ze het, met wat steun en aanmoediging, toch aandurven
dan wordt het bijna altijd een zeer positieve ervaring en een zeer belangrijke stap vooruit in hun
therapieproces. Als illustratie een citaat uit een recent ontvangen mail :
“Mijn presentatie over stotteren is beter verlopen dan verwacht. Mijn klasgenoten en de leerkracht
gedragswetenschappen hingen aan mijn lippen. Ze vonden ook dat het zeer gedetailleerd uitgelegd, grappig, en
charmant was en dat het zeer moedig was dat ik erover sprak. Ik was zelf verwonderd hoe het op sommige
momenten vrij vlot ging met mijn spreken. De zenuwachtigheid viel in het begin wel mee, maar na verloop van
tijd was het helemaal weg. Ik ben zeker en vast blij met mijn prestatie van vrijdag. Volgens sommigen heb ik
zelfs een van de hoogste quotaties gekregen! Nogmaals bedankt voor alles en tot binnenkort.”

Dyslexie? Kans op een boeiende job in de (Britse) geheime dienst!
De Britse inlichtingendienst GCHQ is bij het werven van nieuwe medewerkers actief op zoek
naar mensen die lijden aan dyslexie. Die zouden beter zijn in het ontrafelen van codetaal en het
analyseren van ingewikkelde problemen, schreef de krant ‘Daily Mail’. Een woordvoerder van
GCHQ bevestigde tegenover deze Britse krant dat een aantal van de meest getalenteerde
medewerkers moeite heeft met lezen, schrijven en het interpreteren van woorden. Ze zouden
uitblinken in hun vak omdat ze, juist door hun gebrek, problemen wezenlijk anders benaderen
dan collega's die probleemloos kunnen lezen en schrijven.
De Daily Mail omschrijft de mensen die zich met computercodes en geheimtaal bezighouden als
cruciaal in de strijd tegen cyberaanvallen. De inspanningen van de inlichtingendienst op dit
gebied, met name door het inhuren van dyslectische 'codebrekers', werd recent hardop
geprezen door leden van de inlichtingencommissie in het Lagerhuis.
De befaamde uitspraak van de Nederlandse ex-topvoetballer Johan Cruyf: ‘Elk nadeel heb sijn
foordeel’ wordt hiermee nog maar eens bevestigd.
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Nieuw in onze bibliotheek : Leren. Hoe? Zo!
De volledig nieuwe editie van dit boek van Tommy Opgenhaffen (Uitgeverij Lannoo, 2013, 337
pagina’s, 30 euro) is het meest duidelijke en volledige boek over studeren dat we tot op heden in
handen kregen.
Zowel theoretische funderingen als praktische, duidelijk op ervaring berustende informatie met
duidelijke samenvattingen en een bijhorende website die je kunt openen via een code in het
boek met verwijzingen naar vele extra voorbeelden, toepassingen en websites, vormen zowel
voor studenten zelf als voor de leerkrachten, de ouders of de begeleider/studiecoach een
waardevol hulpmiddel om zo efficiënt mogelijk te studeren of daarbij te helpen.
Zoalsik.be
Deze site richt zich tot kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking, stoornis of
chronische aandoening. Via filmpjes, links naar andere interessante sites, boeken en andere
tips biedt www.Zoalsik.be informatie over allerhande onderwerpen die deze jongeren en hun
lotgenoten rechtstreeks aanbelangen. De nadruk ligt op hun eigen ervaringen, interesses en
talenten. Deze site is het resultaat van een project van de opleiding Toegepaste psychologie
van HOWEST( Hogeschool West-Vlaanderen). Het is de bedoeling dat jongeren met eigen
filmpjes, ervaringen en tips blijven aanvullen. Ook over leerstoornissen is er al heel wat
informatie beschikbaar. Door het aanbieden van trefwoorden is de site erg gebruiksvriendelijk en
eenvoudig. Ook erg aanbevolen voor ouders, leerkrachten en begeleiders!
Dyslexievriendelijke lettertypes?
Enkele recente eindwerken van studenten logopedie aan de Arteveldehogeschool te Gent naar
de invloed van bijzondere lettertypes voor mensen met dyslexie, leiden tot volgende conclusie:
Er kan geen positieve invloed van speciale dyslexieletters worden aangetoond in
vergelijking met de lettertypes Arial en Times New Roman. Uiteraard gaat het in dergelijke
eindwerken slechts om onderzoek bij een beperkt aantal proefpersonen en blijven ook wij dit
aspect van een dyslexietherapie goed opvolgen.
Chaos bij aanvragen terugbetaling
De nieuwe RIZIV- normen voor terugbetaling van leerstoornissen en stemstoornissen die van
kracht werden op 1 september leiden ertoe dat een groot deel van onze bij het ziekenfonds
ingediende dossiers, zowel eerste aanvragen als verlengingen, terugkeren als ‘onvolledig’ of
‘niet beantwoordend aan de nieuwe normen’, hoe goed wij ook op de hoogte zijn van deze
nieuwe normen en ons best doen om dit te vermijden.
Oorzaak van deze nieuwe extra administratieve rompslomp bij zowel mutualiteiten als
logopedisten ligt hoofdzakelijk in een zeer slechte timing onmiddellijk na de zomervakantie, de
complexiteit (deels opgelost door nieuwe publicaties van onze beroepsvereniging), en het niet
accepteren van een overgangsperiode.
Zowel mutualiteiten als logopedisten ervaren dit nog maar eens als zeer vervelend.
Van het veelgehoorde streven naar administratieve vereenvoudiging is in de logopedische
wereld alvast niets te merken en zien we zelfs een continue omgekeerde trend.
Vorming
Pieter volgde recent een vorming rond ‘begrijpend lezen’ georganiseerd door het
Eeckhoutcentrum en woonde ook het congres bij van deTol met als thema ‘recente inzichten
over effecten van de behandeling van leerstoornissen en opvoedingsproblemen’.
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