Ten geleide
In de therapie voor dysartrie en voor uitspraakmoeilijkheden oefenen
we vaak met woordcombinaties waarin een bepaalde klank meerdere
malen voorkomt in een vaste positie (initiaal-mediaal-finaal) om die
klank in te slijpen. Deze woordcombinaties moeten we vaak tot in
den treure herhalen om resultaat te bereiken. Hierdoor heeft elke
logopedist in de klinische praktijk behoefte om eens met nieuwe
woordcombinaties aan de slag te gaan. Dergelijke originele combinaties
zijn erg moeilijk te vinden. Dit oefenboek is een kwalitatieve selectie.
We kiezen voor de medeklinkers en we hebben elke klank in elke
positie in het woord gebruikt. Zo vormen we de woordcombinaties.
Omdat een motorische act beter automatiseert als er een cognitieve
act aangekoppeld wordt, hebben we de adjectieven van de eerste reeks
opnieuw aangeboden, waarbij de patiënt/cliënt een geheugenoefening
maakt door de reeds aangeboden woorden weer op te roepen. Een
andere mogelijkheid is dat de patiënt/cliënt een woord zoekt met de te
oefenen klank in de te oefenen positie. De transfer naar het spontaan
spreken wordt op die manier bevorderd.
Als zelf een woord zoeken en aanvullen met de klank mediaal of finaal
te moeilijk is, dan mag de aanvulling gemaakt worden met de doelklank in initiale positie.
Daarna hebben we een aantal zinnen gemaakt waarin de gekozen
klank verscheidene malen voorkomt. Door het repetitieve karakter van
de klank in deze zinnen automatiseert de klank op zich.
De opgestelde oefeningen lezen we luidop of herhalen we nadat de therapeut ze voorzegt. Voor de afwisseling tussen de oefeningen rekenen
we op de creativiteit van de therapeut (bijvoorbeeld spelen met ritme,
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tempo, intonatie,…). De woorden in de woordcombinaties kunnen vanuit het geheugen opgeroepen en aangevuld worden als de therapeut
het eerste woord van de combinatie geeft.
Deze oefeningen zijn opgesteld vanuit een klinische praktijkervaring.
Ze bieden een toegevoegde waarde aan de therapie voor dysartrie en
voor articulatieproblemen. Ze kunnen ook worden gebruikt in leergangen dictie en voordracht.
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