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Programma's en materialen voor effectieve communicatie

Logopedie bij
gedragsproblemen
Gedragsproblemen gaan veelal samen met communicatieproblemen.
Luisteren, begrijpen wat er gezegd
wordt, zelf begrepen worden en
kunnen zeggen wat je zeggen wilt
zijn erg belangrijke vaardigheden
voor ieder mens. Alles draait in onze
samenleving om communicatie.
Wanneer een kind moeite heeft met contact
maken en communiceren, kan dit leiden tot
problemen in de omgang met de omgeving
en/of gedragsproblemen. Er zijn ook kinderen
die moeite hebben met communiceren
vanuit een onderliggende problematiek, zoals
autisme, ADHD of gehoorproblemen. De
spraak- en taalontwikkeling
komt bij deze kinderen vaak
moeizaam of nauwelijks op
gang en behoeft eigenlijk
vrijwel altijd een goede ondersteunende begeleiding
vanuit de omgeving.
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Een goede spraak- en taalontwikkeling is van
belang voor de algehele ontwikkeling van een
kind. Uit onderzoek is gebleken dat er een
sterke relatie is tussen spraak-/ taalproblemen en gedrag. Wanneer er problemen zijn
in de communicatie, kan dit leiden tot problemen in de sociaal-emotionele en cognitieve
ontwikkeling van een kind.
De logopedist houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van problemen op
het gebied van communicatie in de ruimste
zin van het woord. Logopedie is altijd maatwerk. Uitgaande van de mogelijkheden van
een kind en zijn omgeving wordt er bekeken
hoe de interactie tussen beiden geoptimaliseerd kan worden.
Logopedische therapie
Tanja de Gelder-Vuyk is werkzaam als logopedist bij De Praatmaat Groep en gespecialiseerd in het geven van logopedische therapie aan kinderen met gedragsproblemen.
Zij behandelt veel kinderen die het cluster4-onderwijs bezoeken. Veel van deze kinderen hebben moeite met prikkel- en informatieverwerking. In het geval van autisme is er
vaak sprake van een ‘pragmatiekstoornis’.
Het kind heeft dan moeite met het toepassen van de regels voor het gebruik van taal in

sociale situaties. Ook hebben deze kinderen
vaak moeite met de eigen en andermans
gevoelens en kunnen ze zich moeilijk inleven
in anderen, waardoor de communicatie
belemmerd wordt.
Effectief communiceren
Tanja beschikt over veel ervaring, kennis, programma’s en materialen om deze kinderen te
begeleiden. Bijvoorbeeld een ‘wiebelkussen’,
zodat het kind de bewegingsonrust kwijt kan
en zich hierdoor beter concentreert op de
oefeningen en een ‘time-timer’ die structuur
brengt door visueel te maken hoe lang de
behandeling nog duurt.
In de behandeling wordt gekeken naar wat
een kind nodig heeft om te komen tot de
beste manier om te communiceren en hoe
de omgeving hiermee het beste om kan
gaan, met als doel de interactie met de
omgeving te stimuleren en de zelfredzaamheid van het kind te vergroten. Het kind leert
hierdoor effectief communiceren met anderen: problemen oplossen, zelfstandig keuzes
maken en zich zoveel mogelijk te uiten.
Passende aanpak
Ieder kind is uniek. Het is voor de logopedist
altijd een uitdaging om erachter te komen
hoe het kind in elkaar zit en hoe zij met de
therapie zoveel mogelijk kan aansluiten op de
mogelijkheden van het kind en de methodes
die eventueel op school gebruikt worden. De
logopedist zet zich ervoor in om samen met
de ouders en leerkrachten tot een passende
aanpak te komen, zodat het kind zich zo
goed mogelijk kan ontwikkelen.
Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.
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