Nieuwsbrief 422, december 2015
dienst voor
logopedie,
stottertherapie en
leerstoornissen

Inhoud : dank en wensen
schrijfster met dyslexie
feestdagen vaak niet evident voor
mensen met een stotterprobleem
spreekbeurt over stotteren
presentatie over mondeling
presenteren geen conventie bij aanvang van 2016

Alle teamleden wensen u van harte een nieuw jaar waarin de gezonde, warme en fijne
momenten ruimschoots mogen overheersen!
Wij danken oprecht iedereen die ons ook in het voorbije jaar opnieuw het volste vertrouwen
schonk.
Dank aan al wie ons zijn tevredenheid over onze diensten en onze aanpak liet blijken.
Dank aan wie onze dienst ook in het voorbije jaar weer heeft aanbevolen aan anderen.
Dank aan allen die trouw onze nieuwsbrieven blijven lezen en er regelmatig op reageren.
Dank aan iedereen waarmee het in het voorbije jaar aangenaam samenwerken was om
optimale therapieresultaten te bekomen.
Ook in 2016 engageren wij ons om vanuit onze kennis en ervaring, en met maximale
persoonlijke inzet, overtuiging en enthousiasme, een steentje bij te dragen tot een
positieve ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden van al wie een beroep op ons
doet voor onderzoek, therapie of informatie.
Jonge schrijfster met dyslexie
Dat je met dyslexie vaak tot grootse en soms onverwachte prestaties in staat bent bewijst alvast
Femke De Vos.
Het TV1 programma Iedereen beroemd volgde haar op de boekenbeurs in Antwerpen. Ze
bracht net het tweede deel van een fantasyserie uit : Getatoeëerde lelies.
Nochtans dacht ze tot haar achttiende dat ze dom was. Pas dan werd duidelijk dat ze dyslexie
had.
In januari 2015 werd Femke eerder al verkozen tot Krak van Waregem, de uitblinker van het
jaar 2014. Dit naar aanleiding van het publiceren van haar eerste boek in april 2014: De
kronieken van Riona.
Positief aan haar leerstoornis vindt ze dat ze leerde doorzetten.
Fantasie heeft ze genoeg en met de juiste hulpmiddelen is schrijven geen probleem.
Samen met haar hoofdpersonages worstelt Femke zich door de obstakels die het dagelijkse
leven bieden heen. Ze staat erom bekend sterke vrouwelijke hoofdpersonages neer te zetten,
die elke uitdaging vol vuur aangaan zonder hun menselijkheid te verliezen. Fouten maken mag,
opgeven niet.
Via haar verhalen wil Femke iedereen met een probleem een hart onder de riem steken en laten
zien dat je nooit je dromen hoeft op te geven.
Haar boodschap aan jongeren met een leerstoornis: Volg je dromen!
Stottercafé in Brugge
De feestdagen bieden voor de meesten onder ons talrijke feestjes en recepties. Fijn en gezellig
natuurlijk, maar voor iemand die stottert niet altijd zo evident.
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Hoe gaan mensen met een stotterprobleem hiermee om? Hebben ze tips voor hun lotgenoten?
Daarom organiseerde de Belgische Stottervereniging ook in Brugge een praatavond op 27
november voor mensen met een stotterprobleem, vrienden en familieleden en andere
geïnteresseerden. Een lovenswaardig initiatief!
Spreekbeurt over stotteren.
Recent besloot Karel in samenspraak met Patrick om het er toch maar eens op te wagen zijn
klasgenoten uit het 4e TSO te verrassen met het onderwerp van zijn spreekbeurt: “Mijn
stotteren”.
Hij stuurde ons de avond van zijn prestatie nog volgende mail:
“Mijn spreekbeurt is vlotter verlopen dan gedacht. Mijn klasgenoten en de leerkracht Nederlands
hingen aan mijn lippen! Zij vonden mijn spreekbeurt gedetailleerd uitgelegd en grappig en ook
dat het erg moedig was dat ik daarover durfde spreken.
Ik was zelf verwonderd hoe het op sommige momenten vrij goed ging met mijn spreken.
De zenuwachtigheid viel in het begin nog wel mee, maar na verloop van tijd was die zelfs
helemaal weg. Ik ben heel blij met mijn prestatie vandaag! Volgens sommigen heb ik zelfs de
hoogste quotering gekregen! Bedankt voor alles en tot binnenkort!”
Opnieuw een zeer belangrijke stap in de therapie en in een verder leven dat weliswaar nog wel
met geregeld stotteren zal verlopen maar waarbij stotteren niet levensbepalend zal zijn !

Informatieve presentatie over mondeling presenteren.
Op 5 december hield Patrick in het AZ Sint- Jan een informatieve presentatie voor een 30-tal
geneesheer- specialisten orthopedie uit de regio, met als titel : “Mondeling presenteren. Hoe
boei ik mijn publiek van intro tot slotwoord ?”
Net als in zowat elke beroepscategorie voelen ook heel wat dokters zich vaak onvoldoende
opgeleid om degelijke en gewaardeerde mondelinge presentaties te houden, ook al behoort dit
geregeld wel eens tot hun opdracht. Naast interne informatie-uitwisselingen worden ze immers
ook wel eens gevraagd om hun kennis en ervaring te delen met collega’s op studiedagen of
congressen, met huisartsen, om patiëntenverenigingen te informeren, @.
Op een interactieve en speelse manier leidde Patrick hen gedurende een uurtje doorheen de
belangrijke aspecten van een goede mondelinge presentatie. Hij kon daarbij rekenen op een
grote interesse.
Het zou natuurlijk erg zijn als je er met een titel als deze als spreker niet zou in slagen je publiek
te boeien @.
Geen conventie bij aanvang van 2016.
Omdat het vertrouwen in de mutualiteiten zeer grondig verstoord is komt er bij aanvang van het
nieuwe jaar nog geen nieuwe conventie tussen de beroepsvereniging van logopedisten en het
Riziv. Er lopen bemiddelingspogingen maar die hebben momenteel nog niet tot positieve
resultaten geleid
Dit betekent dat logopedisten hun honorarium vanaf 1 januari 2016 vrij kunnen bepalen maar
ook dat de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen voor de patiënt/cliënt ongewijzigd
blijven. Dit in tegenstelling tot wat eerder door de mutualiteiten volledig onterecht en ongepast
werd gecommuniceerd met hun leden.
Wij houden u zeker op de hoogte van de verdere evolutie.
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