Nieuwsbrief 400, 28 februari 2014
dienst voor
logopedie,
stottertherapie en
leerstoornissen
Inhoud : 400 nieuwsbrieven - Bibliotheekaanwinsten - informatie over stotteren - ‘mijn
boodschappenlijst’,hulpmiddel voor volwassenen met afasie, dementie of hersenletsel logopedie bij beginnende dementie.
Nieuwsbrief 400!
U leest momenteel het 400ste exemplaar van onze maandelijkse nieuwsbrief.
400 opeenvolgende maanden, 800 pagina’s, informatie en toelichtingen over onze dienst en
over het logopedische werkveld. Voor uitgebreide informatie over het hoe en waarom en de
evolutie van onze maandelijkse nieuwsbrief verwijs ik graag naar ‘nieuwsbrief 373 van 25
november 2011 . U vindt deze op onze website www.dienstvoorlogopedie.be , rubriek
Nieuwsbrief, archief.
Nieuw in onze bibliotheek : Spreken is goud. Frank Van Oss, Lannoo, 2013, 200 pag.
In deze nieuwe publicatie zet de auteur, een ervaren trainer en adviseur op vlak van
communicatie, zijn visie uiteen over achtereenvolgens ‘praten voor een groot publiek’, interviews
geven, debatten voeren en speechen.
Hij gaat uit van algemeen bekende principes maar nuanceert die geregeld en vult die aan met
enkele eigen toetsen, gebaseerd op zijn jarenlange ervaring. Inhoud en lichaamstaal moeten bij
mondelinge communicatie volledig op elkaar afgestemd zijn.
Hij houdt vooral een pleidooi voor behoud van eenvoud en echtheid van de spreker, iets wat wij
ook vanuit onze ervaring, zowel als spreker en als trainer/coach, alleen maar kunnen beamen
en ook steeds nastreven.
Ook nieuw : Presenteren met impact. Van intro tot applaus. G.Van Den Eijnden/ K.Janssens,Acco, 2013.
Tien concrete presentatietips en een overzicht van de ‘digitale speeltuin’ (de nieuwste
presentatiesoftware) als visuele ondersteuning van uw presentatie. Dit is de inhoud van dit boek
dat de lezer op weg zet naar ‘presentaties met schwung’.
Persoonlijke noot bij beide boeken over presentatievaardigheden :
Uit ervaring weten wij dat dergelijke boeken weliswaar altijd een steentje bijdragen tot het verhogen van
kennis, maar dat het bij verbeteren van mondelinge presentatievaardigheden toch steeds aankomt op
een goede combinatie van ‘Will, Skill en Drill’ of met andere woorden : willen presenteren, je de
vaardigheden meester maken, en vooral oefenen. Boeiend presenteren leer je echt niet door er één of
meerdere boeken over te lezen. Evenmin als je op die manier zou willen leren pianospelen, tennissen,
typen, (.Individuele training en coaching biedt daarbij het meeste kans op succes. Op onze tweede
website www.pitteryspeechconsult.be vindt u daarover een artikel en ook heel wat praktische tips voor
gelegenheidstoespraken.

Meten is weten. Een praktisch en duidelijk leer- en oefenboek over het metriek stelsel.
Wij kochten 3 exemplaren van ‘Meten is weten’. Dit is een nieuwe publicatie van de
Nederlandse remedial teacher ‘meester Klaas’ en geeft inzicht in het complete metriek stelsel.
Voor heel wat leerlingen met dyscalculie vormt dit aspect van het rekenen een groot probleem.
Op een eenduidige manier, met veel herhalingen en oefenmateriaal, wordt structuur
aangebracht in de omzetting van de ene maateenheid naar de andere. Hierbij wordt
aanschouwelijk gemaakt wat deze maten inhouden, zodat de leerling zich daar een realistische
voorstelling van kan maken, bijvoorbeeld de hectometerpaaltjes langs de snelweg. Het boek
behandelt uitgebreid zowel de lengtematen, de oppervlaktematen en de inhoudsmaten. "Meten
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is weten" wordt afgesloten met een hele reeks multiple choice - toetsopgaven. In het
antwoordenboek staan de antwoorden met uitleg. Een boekje kost in voorverkoop slechts 9.95
euro + verzendingskosten. Voor ouders die dit nuttig achten bestellen wij graag een exemplaar.
Binnen onze werking maken wij al gretig gebruik van heel wat eerdere praktische boekjes van
meester Klaas, vooral op vlak van spelling. Meer info op www.dtgeenprobleem.nl.
Belgische stottervereniging publiceert zeer nuttige informatiepakketten.
Op vraag van BSV en in samenwerking met hun Wetenschappelijke Raad stelden respectievelijk
Petra Fieremans, Veerle Waelkens en Stefanie Adriaensens pdf-pakketten klaar voor
respectievelijk kleuter- , lager en secundair onderwijs.
Deze ‘eerstelijnshulppakketten’ willen een eerste, waardevolle informatie bieden aan vooral
scholen, leerkrachten en ouders die met vragen zitten rond stotteren.
Gratis te downloaden op de website www.belgische-stottervereniging.be.
Animatiefilm over stotteren.
Bertrand De Bock is een student van Arteveldehogeschool. Hij heeft als eindwerk een korte
animatiefilm gemaakt die op een zeer mooie en eenvoudige manier uitlegt wat stotteren is, hoe
ermee om te gaan en hoe erop te reageren. De animatiefilm duurt zowat acht minuten.
Op Wereldstotterdag 2013 is de film in wereldpremière gegaan. Wij vermeldden dit toen reeds in
onze nieuwsbrief van oktober 2013. De film is nu grondig nagekeken door de Wetenschappelijke
Raad, en na Wereldstotterdag zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht.
Een Engelse versie is in de maak. Later volgen ook Franse en Spaanse. De animatiefilm is
heel geschikt om aan een groot publiek uit te leggen wat de voornaamste problemen zijn
van de stotterende mens. Als wij dan iets van negatieve commentaar zouden mogen geven
dan is het dat er in de film geen enkele sprake is van mogelijkheden van gespecialiseerde hulp
voor mensen met stotterproblemen en het grote belang van een erg vroegtijdige aanpak.
De Nederlandstalige versie van de film is online beschikbaar op YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=0hlB6noblIk. Zeker bekijken!
Mijn boodschappenlijst : een uitstekend hulpmiddel bij afasie, dementie , hersenletsel.
Volwassenen die getroffen zijn door een hersenbloeding, een hersenletsel of door dementie
kunnen het erg moeilijk krijgen om boodschappenlijstjes samen te stellen en duidelijk te maken.
Deze gratis website http://www.mijnboodschappenlijst.nl/ is ontworpen door een logopedist in
samenwerking met een ervaringsdeskundige en biedt hen een makkelijk en uitstekend
hulpmiddel. De website is zeer makkelijk hanteerbaar en maakt gebruik van vele categorieën en
duidelijke foto’s. Voor wie niet over een computer beschikt kunnen eventueel afdrukken gemaakt
worden waarmee een soort persoonlijk boodschappenboekje wordt samengesteld.
Logopedisch advies en ondersteuning bij beginnende dementie.
Dementie is een ziekte die wordt gekenmerkt door een scala van problemen waaronder
angsten, paranoia, veranderingen in de persoonlijkheid, gebrek aan initiatieven en het moeilijk
aanleren of uitoefenen van nieuwe vaardigheden. Veelvoorkomend is echter ook de
achteruitgang van taalfuncties en communicatieve vaardigheden. Deze taalstoornissen
nemen geleidelijk toe en geven aanleiding tot misverstanden en frustratie, beperken de sociale
activiteiten en de omgang met de mantelzorgers. Logopedisten kunnen voor deze
mantelzorgers een belangrijke adviserende en ondersteunende functie hebben!
Wij bezorgen geïnteresseerden hierover graag meer informatie.
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.
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