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Inhoud : administratieve taal spreken over spreken
zelf een leesstoornis ervaren!

mijn vreemde stem

stotteren

Wablieft? Is dit om bij te huilen of moeten we proberen er mee te lachen?
Wablieft is een mooi geïllustreerde, wekelijkse krant in eenvoudige en duidelijke taal.
Actualiteit, sport, varia, speciale thema’s, een kruiswoordraadsel, een sudoku en een
komische strip, net zoals in een gewone dagelijkse krant dus. Het gebruik van korte zinnen
en het vermijden of omschrijven van moeilijke woorden, zorgen ervoor dat deze krant
uitermate geschikt is voor kinderen die nog niet zeer vlot kunnen lezen, voor jongeren en
volwassenen met dyslexie of met verworven taalproblemen door ziekte of ongeval, en voor
personen met een lichte mentale beperking.
Uitstekend therapiemateriaal binnen de logopedische praktijk dus.
Elk jaar looft deze krant de ‘Wablieftprijs’ uit aan een persoon of een dienst die zich heeft
onderscheiden op vlak van eenvoudige en duidelijke communicatie.
Wij weten alvast wie deze prijs in 2015 niet zal ontvangen: de dienst geneeskundige
verzorging van het Riziv!
Uit de zopas toegestuurde overeenkomst tussen Riziv en logopedisten voor de periode
2015-2017 (waaruit blijkt dat de Belgische beroepsverenigingen zich opnieuw heel erg in de
zak hebben laten zetten en zowel logopedisten als patiënten voor de komende jaren
behoorlijk in de Riziv- besparingstang zijn genomen), citeren we een willekeurig artikel :

Artikel 3 . Overeenkomstig het Koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de
toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging, kan de waarde van de vermenigvuldigingsfactor R vanaf
1 januari van elk jaar worden aangepast aan de evolutie van de waarde van het in artikel 1 van dit
koninklijk besluit bedoeld gezondheidsindexcijfer tussen 30 juni van het tweede jaar ervoor en 30
juni van het jaar ervoor. Daartoe constateert de Overeenkomstencommissie (let op: met
hoofdletter!), met hetzelfde quorum als het quorum dat noodzakelijk is voor het sluiten van een
overeenkomst, dat er een toereikende begrotingsmarge is.
Wablieft? U begrijpt het (ook) niet? Een poging tot omzetting in ‘Wabliefttaal’: ‘ Als het
past binnen het Riziv- budget, kunnen de logopedische tarieven op 1 januari van elk jaar
eventueel een beetje wijzigen.’
Ironisch genoeg staat even verder in deze overeenkomst bij een overzicht van
engagementen, dat ‘de overheid zich engageert tot een heldere, vereenvoudigde
regelgeving’…
Indien de inhoud van de nieuwe overeenkomst niet zo negatief was voor logopedisten en
voor hun patiënten, zouden wij er vooral mee kunnen lachen…
Spreken over spreken…. Een drukke maand!
Op zaterdag 7 maart in Kortrijk en op 14 maart in Boom, levert Patrick opnieuw een
bijdrage tot de opleiding van toekomstige voorzitters van Rotaryclubs. Wekelijks moeten
deze nieuwe voorzitters vanaf juli hun leden toespreken, gastsprekers inleiden en
bedanken, een programma toelichten en af en toe ook andere gelegenheidstoespraken
houden of onvoorbereid spreken. Op een speelse en interactieve wijze en doorspekt met
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ludieke voorbeelden en concrete demonstraties, leert hij de deelnemers de ‘do’s and don’ts’
bij mondeling presenteren in het algemeen en besteedt hij extra aandacht aan de
verschillende korte gelegenheidstoespraken die ze als voorzitter zullen moeten houden.
Als uitloper van de vorige editie in 2014, is Patrick op uitnodiging van de huidige voorzitter,
ook op 24 maart te gast bij ‘Rotary Oostende Maritiem’ om daar voor de leden een
presentatie te houden over mondeling presenteren onder de titel ‘Help, ik moet een
toespraak houden!’
Mijn vreemde stem!
We blijven het wekelijks ervaren bij onderzoek of therapie: wie zijn stem hoort op een
video- of audio- opname schrikt zich iedere keer opnieuw een bult van het vreemde timbre.
Niemand ervaart deze waarneming van de eigen stem als een positief fenomeen! En
nochtans is dit de stem die anderen van ons horen (uiteraard met een klein beetje
vervorming door kwaliteitsverlies bij opname en bij weergave) en die door de luisteraars
slechts zelden als ‘vreemd’ of ‘onaangenaam’ worden ervaren.
Van waar dit vreemde verschijnsel? De verklaring is heel eenvoudig.
Als wij praten horen wij onszelf langs ‘twee verschillende systemen’ : uitwendig, via de
geluidstrillingen die onze oorschelpen opvangen, zoals ook anderen ons horen, maar ook
inwendig, door ‘beengeleiding’ van het geluid.
Duw je oren maar eens allebei goed dicht en tel luidop tot 10. Je blijft jezelf goed horen,
maar op een totaal andere manier: veel doffer. We kennen onze eigen stem dus als een
permanente combinatie van beide systemen. Horen wij onszelf echter via een luidspreker,
dan horen we die stem hoofdzakelijk langs ons uitwendig systeem : via de geluidsgolven
die in ons oor terechtkomen en ons trommelvlies doen trillen en die daarachter een heel
systeem van doorsturing van deze trillingen naar onze hersenen op gang brengen. Deze
stem herkennen wij dan ook niet als de onze!
Besluit : gewoon mee leren leven dat ook jouw stem via een luidspreker niet klinkt zoals je
die zelf ervaart, en je daar verder dan ook geen zorgen over maken!
Worstelen met woorden.
Onder deze titel publiceert het maandblad BodyTalk deze maand een kort artikel waarin het
nut van vroegtijdig ingrijpen bij stotteren nog maar eens beklemtoond wordt. Van snelle
informatie en een sociaal- cognitieve begeleiding door gespecialiseerde logopedisten, is
wetenschappelijk bewezen dat de effecten zeer positief zijn, ook op lange termijn.
Nieuw: stotterforum
De Belgische Stottervereniging pakt vanaf half maart uit met een grote nieuwigheid! De
vrijwillige medewerkers hebben hard doorgewerkt aan de realisatie van een grote droom:
een echt stotterforum! Dit is een virtuele plaats waar mensen die met stotteren te maken
hebben, elkaar kunnen ontmoeten. Zo'n plek bestond nog niet in de ‘Vlaamse
stotterwereld’.
Vanaf nu kan iedereen die problemen heeft met, of interesse heeft voor stotteren, op dit
forum alle vragen stellen, in discussie treden met anderen, ervaringen uitwisselen...
De Belgische Stottervereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud, “maar zal wel een
oogje in het zeil houden.”
U vindt het forum op : http://belgische-stottervereniging.be/stotterforum/index.php
Een leesstoornis zelf ervaren?
Wil je zelf eens ervaren wat het is om een ernstige leesstoornis te hebben? Probeer even de
Dieslektifyer! Je krijgt er ook nuttige info over de voorleesboeken van de ADIBib.
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.
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