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Volle kracht vooruit
Kanker en afasie

E. Kooten & J.  Poorte, 2018, 126 pag., 

€12,50, ISBN 9789090312323

In eerste instantie lijkt dit boek 
een ervaringsverhaal te zijn van 
een patiënt met afasie. Als ik 

begin te lezen let ik hierdoor extra 

kritisch op woordkeus en zins

bouw. Totdat al lezende blijkt dat 

de auteur een logopedist is. Mijn 

aandacht verschuift van vorm én 

inhoud, naar enkel inhoud. De 

logopedist in mij gaat in de kast, 

de mens in mij krijgt alle ruimte. 

Als mens lees ik een bijzonder, 

aangrijpend verhaal. Over hoe 

hard het leven kan zijn en over de 

bewonderenswaardige vechtlust 

van de hoofdpersoon Edwin. Hij 

krijgt in zijn leven te maken met 

een hoop tegenslagen. Het ver

haal geeft een herkenbare inkijk in 

de wereld van de revalidatie.

Het boek is zeker de moeite waard 

om te lezen, al laat de schrijfstijl 

van de logopedist die het verhaal 

heeft opgetekend wel het één en 

ander te wensen over. De schrijf

stijl typeert zich door korte zinnen, 

mogelijk is dit gedaan met het 

oog op de afatische lezer? Dat 

wordt echter niet genoemd, de 

doelgroep is mij niet helemaal 

duidelijk. Het feit dat de schrijfster 

de moeite heeft genomen om dit 

verhaal op te tekenen, vind ik 

bewonderenswaardig! 

Marjolein Neefjes
logopedist

Daarnaast kunnen de kaarten ook 

gebruikt worden om de taalont

wikkeling te stimuleren. Denk bij

voorbeeld aan het onderscheid 

tussen hij/zij en zinsvorming. Om 

de pragmatische vaardigheden te 

stimuleren is het materiaal zeker 

ook goed in te zetten, bijvoorbeeld 

bij het stimuleren van de taalge

bruiksvoorwaarden (aankijken, 

beurtgedrag, luisteren naar een 

ander), het verwoorden van eigen 

ervaringen, verhaalopbouw etc. 

De bijgeleverde verdiepingsvragen 

zijn onderverdeeld in vragen over 

wat je letterlijk kunt zien op het 

plaatje, vragen over de koppeling 

tussen de afbeelding en de eigen 

ervaringen/beleving van het kind, 

vragen gericht op oorzaken, 

oplossingen en gevolgen en 

vragen gericht op eigen emoties/

gevoelens en gedrag. Er worden 

ook enkele spelsuggesties gedaan.

Het materiaal is heel mooi vorm

gegeven en uitnodigend voor kin

deren. Door zijn eenvoud is het 

breed en creatief in te zetten tij

dens de behandeling. Voor de jon

gere kinderen kun je werken met 

een deel van de kaarten. Ik vind 

het erg prettig dat er ook afbeel

dingen van makkelijk en moeilijk bij 

zitten. Hierdoor zijn de kaarten ook 

in te zetten als een graadmeter, 

bijvoorbeeld bij stottertherapie. 

Lindy Sevens
logopedist, stottertherapeut

De schrijfstijl typeert zich  
door korte zinnen.

Wat je mond moet doen  
als je niet praat

C. de Clercq & S. Houthuys, 2018, 

 Uitgeverij Gompel & Svacina, 67 pag., 

€21,- ISBN 9789463710381

Dit boekje vat de afwijkende 
mondgewoonten, die kunnen 
leiden tot of het gevolg zijn  
van open mondgedrag, bondig 
samen. Het leest gemakkelijk weg.  

De informatie is toegankelijk 

geschreven. Daarom is het boekje 

goed in te zetten als voorlich

tingsmateriaal voor leraren, ver

pleegkundigen en anderen, maar 

ook als informatie voor (jong)

volwassen cliënten of ouders van 

jonge cliënten. 

Het boekje bevat een afbeelding 

van een doorsnede van het  

hoofd die de logopedist goed  

kan kopiëren en kan gebruiken  

om uitleg te geven. In het boekje 

staan weetjes, korte oefeningen 

om te ervaren en  therapeutische 

tips. Zelf lees ik in deze uitgave 

geen nieuwe informatie, maar  

het herhalen van stof kan nooit 

kwaad. Al met al een handige 

samenvatting die voor de lezer 

verheldering geeft over afwij

kende mondgewoonten. 

Esther van der Does
logopedist

De informatie is  
toegankelijk geschreven.


