Nieuwsbrief 440, juni 2017
dienst voor
logopedie,
stottertherapie en
leerstoornissen
Inhoud : fijne vakantie!
Karaton
mijn logopedist als engel!
is een juiste diagnose/etiket ‘dyslexie’ of ‘dyscalculie’ negatief?
extra terugbetaling op
remgeld logopedie?
bibliotheekaanwinsten
taalhumor uit een kindermond
Fijne vakantie!
Wij wensen alle leerlingen die wij begeleiden, hun ouders en hun leerkrachten een welverdiende
vakantie. Ook voor wie een volwaardige vakantie in de zomermaanden niet mogelijk is wensen
wij veel genot van mooie lange avonden of zonnige weekends en feestdagen.
Zelf zijn onze teamleden er gedurende juli en augustus ook wel even uit.
Gemiste therapiebeurten kunnen achteraf best worden gecompenseerd. Zeker nu het
aantal therapiebeurten voor aanmeldingen bij de meeste logopedische stoornissen sedert
april, drastisch beperkt werden.
Indien nodig kunnen wij ook bijna altijd een vervanging regelen. Neem hiervoor best contact op
met de behandelende logopedist(e)
Karaton laat nog even op zich wachten.
In nieuwsbrief 436 van februari 2017 gaven wij uitgebreid informatie voor de ontwikkeling van
een didactisch spel voor leeszwakke kinderen, waarvoor wij, net als heel wat andere collega’s,
een financiële bijdrage leverden om de eindfase van de ontwikkeling mogelijk te maken.
Recent ontvingen wij de mededeling dat na uitgebreide testen toch nog enkele fouten aan het
licht kwamen of verbeteringen mogelijk waren. Daarom is het verschijnen ervan uitgesteld tot
september.
Als ‘medesponsor’ zouden wij dan een maand gratis gebruik kunnen maken van het
programma.
Op het voorbije congres van de beroepsvereniging kon collega Pieter reeds even kennis maken
met dit uitzonderlijke didactische spel. Positieve reacties over de inhoud, eerder negatieve over
de kostprijs8.Wij houden u uiteraard op de hoogte.
Wie is jouw engel? (echt gebeurd en ter inzage voor wie hieraan zou twijfelen8)
In een godsdienstschriftje lezen we in een mooi kindergeschrift dat, “wanneer Elia in de woestijn

vlucht, er een engel nabij komt. Een engel is volgens de bijbel een boodschapper van God, zijn helpende
en beschermende hand in moeilijke en gevaarlijke situaties.”
Vraag: wie is jouw engel?
Antwoord: mijn logopediste …x8 ! (met naam en toenaam van één van onze trouwe medewerkers) !
Is een diagnose/etiket ‘dyslexie’, ‘dyscalculie’ negatief?
Regelmatig duiken in de media berichten op over de mogelijke negatieve impact van een
‘diagnose’ en een ‘etiket of label kleven’ voor de betrokken leerlingen.
Wetenschappelijk onderzoek weerlegt dit volledig : een diagnose/label werkt bijna altijd
verhelderend en schaadt niet!
Sinds 2006 lopen aan UGent tal van masterproeven over deze materie.
Momenteel werd geen enkel bewijs gevonden voor het feit dat een juiste diagnose of label
handicaperend zou zijn.
Kinderen geven aan dat ze vroeger dachten dat ze dom waren en hoe ze vaak ook te horen
kregen dat ze ‘lui’ of ‘dom’ waren.
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De diagnose maakte voor hen (en bijna altijd ook voor hun ouders en leerkrachten) duidelijk dat
dit niet zo was. Het hielp hen om hun problemen beter te begrijpen en te plaatsen.
Niemand werd alvast ‘lui’ door de diagnose.
Ook vanuit onze praktijk kunnen wij dit alleen maar bevestigen.
Extra terugbetaling remgeld logopedie.
In onze vorige editie vermeldden we dat leden van OZ een verzekering konden afsluiten waarbij
75% van de remgelden, ook voor logopedie, kunnen worden terugbetaald : ‘Medicalia’.
CM liet ons weten dat dit ook binnen deze mutualiteit mogelijk is met het: ‘Mediko-plan’ en
bewijst daarmee dat ook binnen CM onze nieuwsbrief grondig gelezen wordt!
Voorwaarde is bij beide mutualiteiten wel dat de verzekering wordt afgesloten voor alle
gezinsleden, wat de maandelijkse kostprijs uiteraard sterk verhoogt. Ook gaat het uitsluitend
om remgeld van logopedische prestaties die deels terugbetaald worden door het Riziv en niet
voor terugbetalingen via de vrije aanvullende verzekering. Voor meer informatie verwijzen
we naar de website of medewerkers van de betrokken ziekenfondsen.
Bibliotheekaanwinsten (en zoals steeds gratis ter beschikking)
1. Atlas van de Nederlandse taal- editie Vlaanderen (Lannoo, 2017, 272 pag.)
Wetenschappelijk onderbouwd en geschreven met humor en met een vlotte pen.
Vele grafieken en illustraties en de tientallen ‘taalweetjes’ maken van deze atlas een vlot
leesbaar boek dat ook een lust voor het oog is. Verleden en heden van onze taal worden
verkend.
De Atlas biedt ontelbare interessante, boeiende en plezante facetten van onze taal.
Enkele voorbeelden van vragen die op een duidelijke wijze beantwoord worden :
Waar ter wereld spreekt men Nederlands?(veel méér dan we denken!) ; Waarom sterven
woorden uit? Hoe ontstaan nieuwe woorden? Waarom schrijven we niet zoals we spreken?
Welke dialecten bestaan er? Nemen andere talen ons Nederlands over? Hoe leren kinderen
onze taal spreken? Waarom ergeren zoveel mensen zich aan dt-fouten? Wat zijn de meest
voorkomende spelfouten? Waarom verstaan we zo gemakkelijk Afrikaans?
2. Een vergadering voorzitten, de kunstgrepen. Vincent Mertens, Garant 2017, 75 pag.
Zeer praktische informatie en concrete tips voor al wie ooit een vergadering moet voorzitten.
En aangezien vergaderen toch integraal deel uitmaakt van onze cultuur kan het volgen van de
richtlijnen door de voorzitter heel wat ergernis vermijden. Daarbij zal ook minder vergaderd
worden, want een goede voorzitter vergadert alleen als het echt nodig is!
Taalhumor uit kinderpennen en kindermonden 8
“Gelukkig dat alle rode lichten groen waren.”
“Hij sprong uit het venster van de vierde verdieping omdat hij helemaal in de put zat.”
Leen : “Juf, kun je gestraft worden voor iets wat je niet gedaan hebt?”
Juf : “Natuurlijk niet, dat zou toch heel oneerlijk zijn!”
Leen : “Wat een geluk, ik heb mijn huiswerk gisteren niet gemaakt.”
Een papa hoort zijn zoontje praten tegen zijn konijn: ‘Hoeveel is drie plus vier?... Stilte
“En twee plus twee?”* opnieuw stilte*.
“Maar jongen toch” , zegt de papa, “Wat ben jij aan het doen?”
“Papa, de meester heeft gezegd dat konijnen heel snel kunnen vermenigvuldigen maar de onze
kan nog niet eens optellen!”
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan ’uitschrijven aub’ naar pittery@evonet.be
Interesse in vorige exemplaren? U vindt deze terug op www.dienstvoorlogopedie.be , nieuwsbrief, archief.
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