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Hoe vergroot je het ziekte-inzicht bij een cognitieve communicatiestoornis? Hoe herken je

meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Wat hebben leerlingen met nood

aan taalsteun precies nodig? Is elke stotterbehandeling bij kleuters effectief?

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: ziekte-inzicht

“Ik begeleid een 45-jarige loodgieter met een cognitieve
communicatiestoornis. Op het werk heeft hij
onvoldoende inzicht in zijn eigen mogelijkheden en
drempels. Hoe kan ik de werkgever ondersteunen om
het ziekte-inzicht van de man te vergroten?” (Lise,
logopedist)

 

Lees het antwoord.

Doorverwijzing kleuters die stotteren

Veel kleuters stotteren en moeten tijdig worden
doorverwezen naar een logopedist. Helaas hebben
zorgprofessionals, leerkrachten en ouders niet altijd de
nodige kennis hierover. Twee bachelorproefstudenten en
een team van onderzoekers brengen daar met het
project Stotteren bij kleuters verandering in. 
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Diagnostiek bij meertalige kinderen

Hoe weet je of een meertalig kind een taalontwikkelings-
stoornis heeft of een blootstellingsachterstand? Het
nieuwe protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige
kinderen tussen 4 en 6 jaar oud helpt logopedisten om
dit onderscheid te maken. Naast een duidelijk
beslissingsschema voor onderkennende diagnostiek krijg
je ook handvaten voor een handelingsgerichte aanpak.

Taal in de klas

Leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen
verdienen extra leerkansen. Het boek Taal in de
klas vertaalt de best onderbouwde wetenschappelijke
inzichten naar zes handige bouwstenen voor het
opzetten van taaltrajecten. Zo krijgt iedere leerling de
gepaste taalsteun. Je bestelt het boek hier.  

Is elke stotterbehandeling effectief?

Werkt elke behandeling voor kleuters die stotteren even
goed? TreatPaCS gaat het na voor drie programma’s:
Mini-KIDS, de sociaal-cognitieve gedragstherapie en het
Lidcombe Programma. Bijna 30 logopedisten en 250
kinderen werken mee aan het onderzoek. Op de
gloednieuwe website vind je meer informatie. 
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