6 maart 2020
Europese Dag van de Logopedie
20 maart 2020
VVL-Congres ICC Gent
De logopedist is de expert op het gebied van onderzoek en behandeling van personen met een
communicatiestoornis. Het gaat dan over stoornissen in zowel de gesproken als de geschreven
communicatie bij kinderen en volwassenen.
Op 6 maart brengt de Europese vereniging CPLOL met de Dag van de Logopedie het thema
“dyslexie” onder de aandacht. Met “dyslexie” bedoelt men ernstige tekorten op het vlak van
leessnelheid en/of accuraatheid van lezen en/of op het gebied van leren spellen. Deze stoornis treft
ongeveer 5 à 10% van de kinderen. Dyslexie heeft een nadelige invloed op de schoolse ontwikkeling
én op het welbevinden van een kind. Door de hardnekkigheid van de stoornis kampen ook veel
volwassenen nog met dit probleem. Dyslexie heeft vaak een blijvende impact op de levensloop en
de professionele loopbaan. Met de Europese Dag van de Logopedie vragen we aandacht voor deze
problematiek én voor de behandeling ervan door de logopedist.
De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
(VVL) zet op 20 maart tijdens haar
wetenschappelijk congres in het ICC te Gent
diverse thema’s, waaronder ook het thema
“dyslexie”, op het programma. Kleuters die
later mogelijk dyslexie ontwikkelen hebben
extra aandacht nodig bij de voorbereiding op
lezen. Dit kan veel leed voorkomen. In de
voordracht: “Hoe herken je toekomstige
leesproblemen?” door dr. Heleen Leysen
van de opleiding Logopedie en Audiologie
van Thomas More worden 10 risicosigalen
voor
toekomstige
leesproblemen
besproken. Logopedisten leren deze
risicosignalen herkennen. Deze lezing sluit
aan bij de informatiecampagne “Fit-voorlezen”.
Meer info …
over VVL : www.vvl.be
over CPLOL : https://cplol.eu/the-profession/european-day-of-slt.html
over het VVL-Congres : https://www.vvl.be/vorming/congres-2020
over Fit-voor-lezen : http://fit-voor-lezen.thomasmore.be
Wil je meewerken aan de bekendmaking van de Dag van de Logopedie van 6 maart 2020 en/of
het VVL-Congres op 20 maart 2020 in het ICC Gent?
Contacteer :
VVL, Belseledorp 106b, 9111 Belsele, tel. 03.722.12.00, mail: info@vvl.be

