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Kan een meertalige opvoeding stotteren uitlokken? Wat weten koorzangers over hun
stem? Is er een link tussen gehoorverlies en dementie? 
Je leest het allemaal in deze nieuwsbrief!

Heb jij ook een vraag voor onze experten of wil je graag samenwerken? Neem dan zeker
contact op met Dorien Vandenborre. 
 

Vraag en antwoord

"Onze 3-jarige zoon stottert. Ik spreek Nederlands en
mijn man spreekt Frans. Is het beter om hem
(voorlopig) maar in één taal op te voeden?"
(Ellen, moeder van een zoon die stottert). 

Lees het antwoord.

Bachelorproef in de kijker

Naar aanleiding van de World Choir Games onderzoeken
vier bachelorproefstudenten verschillende facetten van
koorzingen o.l.v. Eline Van Kerckhove en Aagje Dom. Ze
krijgen daarbij ondersteuning van Koor & Stem.
Lees hier meer.

Preventie

Mark Laureyns schreef een paper over de link tussen
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gehoorverlies en dementie. Hij geeft overtuigend peer-
reviewed bewijs dat tijdige behandeling van
gehoorverlies het ontstaan van dementie kan vertragen.
Lees het rapport hier.

In de pers

Kirsten Schraeyen en An Lowette schreven samen met
Surinaamse collega's een drieluik over de
schooltaalvaardigheid van Surinaamse kleuters voor het
Dagblad Suriname. Lees hier over (1) thuistaal vs.
schooltaal, (2) beïnvloedende factoren en (3) de rol van
leerkrachten en aanbevelingen.

Projectnieuws

NA(H)werken kreeg extra subsidies van het Europees
Sociaal Fonds. Met dit project zetten we in op
succesvolle arbeidsre-integratie voor mensen met een
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
De ALDeQ-NL werd uitgebreid met steun van HaBilNet.
Ontdek de 10 vertalingen en voorleesfunctie waardoor
ouders van meertalige kinderen de vragenlijst nog
makkelijker invullen.
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lezing]. VUB.
Schraeyen, K. (2021, 30 april). Hoe ondersteunen executieve functies het leren lezen bij
eentalige en meertalige kinderen? [Online vorming]. Thomas More.
Van Kerckhove, E. (2021, 30 april). Maak kleuters fit voor lezen. [Online vorming] Thomas
More.
Schraeyen, K. (2021, 10 mei). Leesmoeilijkheden en dyslexie in een meertalige context. [Online
vorming]. SIG.

Vloeiendheid

Saad Merouwe, S., Bertram, R., & Eggers, K. (2021, februari). Speech disfluencies in bilingual
speakers. [Online lezing]. International Days Logopedie & Audiologie, Thomas More. 
Saad Merouwe & Eggers, K. (2021, March). Les dysfluences verbales des enfants bilingues.
[Online Lezing]. Unité de Recherche Interdisplinaire Octogone-Lordat, Université Toulouse Jean
Jaurès.
Eggers, K. (2021, April). Executive functioning skills in children who stutter. [Online lezing].
Indiana University, Bloomington, USA.

Stem en Spraak

Van Dessel, M. (2021, 25 februari). Kaakgewrichtsklachten: oud zeer of nieuw
fenomeen? [Online vorming]. Instituut voor Orale en MaxilloFaciale Chirurgie Onderwijs en
Training, KULeuven.

Brein en Communicatie

Vandenborre, D. (2021, 19 april). CommuniCare: Optimaliseren van communicatie tussen
zorgprofessionals, mensen met afasie en naasten [Workshop]. MoreCare, Thomas More,
Mechelen.

Publicaties

Vloeiendheid

Van Eerdenbrugh, S., & Van Borsel, J. (2021). The Lidcombe Program via webcam: A case
study. International Journal of Science & Medicine (JSM) Communication Disorders, 2(1).
Eggers, K., Millard, S., & Kelman, E. (2021). Temperament and the impact of stuttering in
adolescents. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 64, 417–432. 
Jansson-Verkasalo, E., Lindblad, S., Vastamäki, E., Eggers, K., Vanryckeghem, M., (Accepted).
Normative and psychometric evaluation of the Finnish versions of the KiddyCAT and BigCAT
questionnaires. Puhe ja kieli [Speech and Language].

Brein en Communicatie

van Rijsen, M., Vandenborre, D., Veldkamp, M., Oostveen, J., Visser-Meilij A., Ketelaar, M.,
Gerrits, E., van Ewijk, L. (in press). Evaluating Communication Partner Training (CPT) in
healthcare centers: Understanding the mechanisms of behaviour change. International Journal of
Language & Communication Disorders.

https://www.jscimedcentral.com/CommunicationDisorders/communicationdisorders-4-1012.pdf


Thomas More campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2

Logopedie en Audiologie
2000 Antwerpen

online bekijken - uitschrijven     
disclaimer - privacy

ontdek meer

https://www.facebook.com/LogopedieEnAudiologie.ThomasMoreBE
https://www.linkedin.com/company/expertise-logopedie-en-audiologie-thomas-more
https://thomasmore.be/
mailto:charlotte.mostaert@thomasmore.be
https://mailchi.mp/1a0fd0b494d6/nieuwsbrief-onderzoek-dienstverlening-oktober-4919493?e=68ccedd73e
https://thomasmore.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=c9f6553d48972c15b71c18e33&id=edab64bc53&e=68ccedd73e&c=ac9cd8509b
https://www.thomasmore.be/gebruiksvoorwaarden
https://www.thomasmore.be/privacyverklaring
https://www.expertise-logopedie-audiologie.be/nl/home/

