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Noorddag logopedie
Congres voor en door logopedisten
op zaterdag 7 maart 2015 in Groningenrdag 9 maart
2013 in Assen

Beste logopedist,
Op zaterdag 7 maart 2015 organiseren wij opnieuw de Noorddag
Logopedie. Het symposium voor logopedisten uit Noord-Nederland
vindt plaats in Groningen.
Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.
De Noorddag is een populaire dag voor logopedisten, waar men niet
alleen collega logopedisten ontmoet, maar waar men vooral op de
hoogte wordt gebracht van diverse nieuwe ontwikkelingen in het
vakgebied van Logopedie.
De organisatie, bestaande uit de logopedisten Lamkje Postma,
Mathilde Cleveringa, Anja Korteweg, Laura Kromkamp, Ina Jessen
(i.o.), Ingrid van der Meulen, Rita Velthuis en Gerard Tros (ELANN),
heeft weer met veel enthousiasme een ruim en divers aanbod aan
workshops voor u samengesteld.
Dagvoorzitter Laura Kromkamp zal het startsein geven, waarna de
heer Chris Fictoor in de plenaire lezing “Op adem komen” ingaat
op het onderwerp adem, muziek en beweging in relatie tot
logopedie.
Na de lezing volgen als vanouds drie workshoprondes. Het aanbod
van 2015 bestaat uit 9 workshops.
Zoals altijd is het streven van de organisatie om een volwaardige
materialenmarkt aan te bieden. In 2013 hebben we helaas moeten
besluiten om deze markt te annuleren. Wij hopen en verwachten dat
we dit jaar wel een markt met diverse bedrijven kunnen aanbieden.
Gedurende de dag zal er ruimschoots de tijd zijn om de markt te
bezoeken.

Dit jaar dient men zich digitaal in te schrijven. Bij het inschrijven kunt
u uw voorkeur aangeven welke workshop u per ronde wilt volgen.
Hoe eerder u zich inschrijft, hoe groter is de kans dat uw voorkeur
gehonoreerd wordt. Wij garanderen u dat u in ieder geval twee van
de drie voorkeurworkshops kunt volgen.
Na de inschrijving wordt u doorverwezen naar de pagina om het
inschrijfgeld te betalen.
Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten, dient u de
gehele dag aanwezig te zijn geweest.

Graag tot ziens op zaterdag 7 maart 2015!
Met vriendelijke groet,
De organisatie van de Noorddag Logopedie

Programma
09.00 - 09.30 uur

Inschrijving en ontvangst
met koffie en thee in de Foyer

09.30 - 09.45 uur

Opening en welkomstwoord
Laura Kromkamp, dagvoorzitter

09.45 - 11.00 uur

Plenaire lezing “Op adem komen”
Chris Fictoor, Dean Prins Claus
Conservatorium Hanzehogeschool
Ludiek intermezzo

11.00 - 11.30 uur

Pauze met koffie en thee,
bezoek materialenmarkt

11.30 - 12.30 uur

Workshopronde 1

12.30 - 13.45 uur

Lunchbuffet, bezoek materialenmarkt

13.45 - 14.45 uur

Workshopronde 2

14.45 - 15.15 uur

Pauze met koffie en thee,
bezoek materialenmarkt

15.15 - 16.15 uur

Workshopronde 3

16.15 - 16.30 uur

Afsluiting door Laura Kromkamp,
dagvoorzitter

09.00 – 17.00 uur

Materialenmarkt

Plenaire lezing
“Op adem komen”
Chris Fictoor, Dean Prins Claus Conservatorium.
Nadat ik mijn eigen relevante, professionele ervaringen met
logopedie in de diverse werkvelden heb aangegeven, stap ik over
op de begripsbepalingen:
Op adem komen is meer dan lichaamswerk en werken met adem is
de kunst van het loslaten.
Muziek is een aspect van op adem komen. Hoe werkt dat?
En dan volgt de overstap naar het muzikale intermezzo, het
gezamenlijk uitvoeren van een compositie: speciaal voor
logopedisten! Aan de slag met een ritmespel, ondersteund door
allerlei slaginstrumenten, met tekst en in canon.

Workshops
1. ”Tekenen en logopedie”
Mevrouw Corien Bögels, illustrator en coach,
In deze workshop laat de docente de deelnemers op een
verrassende manier kennis maken met tekenen en wat daar uit te
leren valt. Een werkwijze die goed toepasbaar is in de logopedie.
Tekenkracht:
Schreeuwen, fluisteren, twijfelen; swingen; vragen; zeker weten.
Zoals een stem gelezen kan worden kan ook een handschrift
gelezen worden.
Als sneltekenend ontdek je hoe diverse lijnvoeringen al dan niet bij
je energieniveau en persoonlijkheid passen.
Met snelle cartoons illustreer ik hoe je tekent bepaalt wat je tekent.
En al tekenend staan we stil kracht van twijfelen en de kracht van
stelligheid.

2. ” De nieuwe taaltest voor spontane taal RTNA: de
busverhaaltest”
Mevrouw Kino Jansonius, klinisch linguïst en coördinator RTNA
werkgroep
In deze presentatie wordt de nieuwe spontane taaltest toegelicht en
vervolgens wordt er ingezoomd op het onderdeel De busverhaaltest.
In september is de taaltest RTNA verschenen bij uitgeverij
Garant/Maklu (Antwerpen/Apeldoorn). Deze test is ontwikkeld voor
het gehele Nederlandse taalgebied. Er was tot op heden nog geen
Nederlandse genormeerde spontane taaltest voor kinderen
beschikbaar. De test is makkelijk af te nemen, maar is al naar de
ernst van de taalproblemen bewerkelijk om uit te werken. Echter, de
test levert wel exclusieve taaldata op.
In deze presentatie wordt kort ingegaan op alle deelaspecten van de
RTNA. Vervolgens spitst de presentatie zich toe op de
busverhaaltest. Deze test meet de vertelvaardigheid van kinderen.
De navertelde verhalen van kinderen kunnen middels een
plotanalyse worden geanalyseerd. Er worden voorbeelden gegeven
hoe taaltypische kinderen op verschillende leeftijden hun
vertelvaardigheid tonen en de allereerste resultaten van de diepteanalyse worden besproken.
3. ”Het glazen buisje, Voice Bubbling Therapy????”
Mevrouw Marjan Oosterbaan, logopedist/stemtherapeut en
mevrouw Barbara de Graaff, logopedist/stemtherapeut
Het lijkt wel of heel zingend en sprekend Nederland inmiddels
bubbelt om de stem optimaal te trainen.
In deze workshop vertellen wij u meer over de achtergrond van dit
succes , wat de aandachtspunten zijn bij het aanleren van de
methode en laten u graag zelf ervaren hoe het bubbelen in de keel
aanvoelt.

4. ”Therapeutische ‘App’ voor Spraakapraxie (TIAS)”
Mevrouw Judith Feiken, klinisch linguïst/logopedist,
UMC Groningen Centrum voor Revalidatie
Onder de vlag van het project ‘Speech therapy - to the next level’
worden wetenschappelijk onderbouwde logopedische zorgprodukten
ontwikkeld. Het Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak
(DIAS) is inmiddels op de markt.
Nu is een Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak
(TIAS) in ontwikkeling. Het gaat om een uitgewerkte Methodiek met
bijpassende oefenmaterialen, namelijk papieren werkboeken en een
digitaal oefenprogramma (app).
In
de
workshop
zullen
de
deelnemers een
stukje
worden meegenomen in de wereld van spraakapraxie. Daarnaast
zullen een aantal aspecten worden besproken, die van belang zijn
om deze doelgroep als logopedist zoveel mogelijk ‘op maat’ te
kunnen begeleiden..
5. ”Logopedische diagnostiek bij meertalige kinderen”
Mevrouw Nynke van den Bergh, klinisch linguïst, Kentalis
In deze workshop staan we stil bij de specifieke aandachtspunten in
logopedische diagnostiek en advisering bij meertalige kinderen. Wat
zijn de aandachtspunten en hoe kom je tot een zo betrouwbaar
mogelijk beeld van de spraak- en taalontwikkeling in de
verschillende talen en tot een zo passend mogelijk advies aan
ouders en andere bij het kind betrokken personen.
6. ”Dementie en logopedie”
Mevrouw Marjolein Neefjes, Pro Education
Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wat stress met dementie te maken heeft
- Inzicht in de verschillende vormen van communicatie bij dementie
- De meerwaarde van logopedische interventie bij dementie
- Hoe vertaal ik bestaande kennis naar de behandeling van
dementie
- Elke logopedist is onbewust bekwaam!

7.
”Het gebruik van tablet en apps om taal, spraak en
communicatie te stimuleren”
Mevrouw Lisanne Reinhoudt, logopedist Driestroom en beheerder
www.praatapps.nl
In deze workshop krijgt de deelnemer informatie over het gebruik
van apps binnen de logopedische behandeling van kinderen. De
docent laat zien welke apps er zijn voor verschillende logopedische
aandachtsgebieden, en samen onderzoekt u de mogelijkheden van
deze apps. Er zal ook ingegaan worden op de advisering van
ouders over het gebruik van tablets en apps om de ontwikkeling van
hun kind te stimuleren en er is volop ruimte voor het delen van
ideeën en het stellen van vragen.
8. “SOLO-apparatuur van 0-99 jaar!”
Mevrouw Renske Zonneveld, logopedist / FM specialist,
UMC Groningen
Solo-apparatuur kan worden ingezet om de communicatie met
slechthorenden makkelijker te laten verlopen. Aan de hand van een
aantal casussen blijkt dat solo-apparatuur voor heel verschillende
leeftijdsgroepen een zeer nuttig hulpmiddel kan zijn. Ook wordt bij
iedere casus de relatie tussen solo-apparatuur en logopedie
gezocht. Deelnemers zullen oefenen met de apparatuur.
9. “Werken met de richtlijn stotteren”
Mevrouw Marlies Tonnis, logopedist-stottertherapeut (NVST),
Stottercentrum Groningen en de heer Joeri van Ormondt,
mede-auteur richtlijn Stotteren
In de richtlijn stotteren worden aanbevelingen gegeven voor
diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en
volwassenen die stotteren. Maar wat doe je hier als logopedist mee
in de dagelijkse praktijk? We geven een kort overzicht van de
richtlijn, bespreken de belangrijkste aanbevelingen en gaan er
praktisch mee aan de slag. Door deze workshop krijg je in korte tijd
inzicht in deze omvangrijke richtlijn.

.

Nam cursus:

Noorddag Logopedie
Het congres voor en door logopedisten

Datum:

Zaterdag 7 maart 2015

Doelgroep:

Logopedisten en logopedisten in opleiding

Organisatie:

ELANN i.s.m. logopedisten

Tijd:

9.00 – 16.30 uur

Locatie:

Hampshire Hotel Plaza Groningen,
Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT GRONINGEN
 050-5248000

Accreditatie:

5 punten (aangevraagd)

Prijs:

€ 135,-- (inclusief koffie, thee en lunch)
€ 50,-- voor studenten logopedie
(max. 10 studenten)

Aanmelding:

U kunt zich inschrijven via onze website

Inlichtingen:

ELANN t.a.v. Gerard Tros
Damsterdiep 191e
9713 EC Groningen
 050-3666448
 g.tros@elann.nl



