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Inleiding
Ik doe mijn werkstuk over logopedie omdat ik het een interessant
onderwerp vond en mijn moeder is logopedist.

Mijn hoofdstukken zijn:
1Wat is logopedie?
2Wie gaan er naar logopedie?
3Waar werkt een logopedist?
4Wat doet een logopedist?

1. Wat is logopedie?
Door te praten en te luisteren begrijpen we elkaar. We praten elke
dag met elkaar. Om te spreken moet je ademen, gebruik je je
stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Als je spreekt moet je
ook kunnen horen, denken en begrijpen. Als er iets mis is met een
van deze dingen dan krijg je problemen met praten. Bij 4% van de
mensen komen er problemen voor met praten. Als er problemen zijn
met praten dan kan de logopedist je helpen.
Er zijn verschillende soorten problemen in het spreken:

Stemproblemen:
Mensen praten dan hees of schor of zijn zelfs hun stem kwijt. Ze
kunnen dan alleen nog maar fluisteren. Ook kunnen ze pijn hebben
bij het spreken. Mensen kunnen stemproblemen krijgen door dat ze
hun stem verkeerd gebruiken. Er kunnen dan knobbeltjes op de
stembanden komen. Dat gebeurt vaak bij mensen die hun stem vaak
gebruiken, zoals: zangers, acteurs, juffen en meesters, presentatoren,
telefonisten, verkopers en sporttrainers. De problemen kunnen ook
komen doordat er afwijkingen zijn aan de stembanden. Bijvoorbeeld
als je verkouden bent kunnen je stembanden rood en dik worden.
Hierdoor kunnen de stembanden niet goed sluiten. Ook kunnen er
poliepen (een soort wratje) op de stembanden groeien. Deze moeten
er dan afgehaald worden door een operatie van de KNO-arts.
Stembanden kunnen ook verlamd raken waardoor de stemband niet
meer kan bewegen. Ook door het roken kunnen de stembanden
beschadigen.

Spraakproblemen:
Voor het spreken heb je een heleboel spieren nodig. Soms worden
deze spieren niet goed gebruikt. Mensen kunnen de geluiden en
woorden in hun mond niet maken zodat ze minder goed te verstaan
zijn of ze spreken veel te snel of ze gaan stotteren. Bij

spraakproblemen is er iets mis in de mond. Dat kan op twee
manieren: er is iets mis in de mond zelf of de spieren worden niet
goed gebruikt.
Kinderen kunnen geboren worden met een hazenlip dan is je
bovenlip open en het kan zijn dat je gehemelte open is. Sommige
kinderen ademen met hun mond open. De kinderen gebruiken dan
hun tong minder vaak en de tong kan dan tussen de tanden gaan
liggen. Hierdoor kunnen kinderen slap gaan praten of gaan slissen.
Spraakproblemen kunnen ook komen door een ziekte in de hersenen.

Taalproblemen:
Kinderen kunnen later gaan praten. De taal gaat minder snel dan bij
andere kinderen. Kinderen kennen dan minder woorden en ze maken
verkeerde zinnen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd
wordt. Het kan door verschillende dingen komen dat kinderen later
gaan praten. Het kan komen dat kinderen slecht horen of doof zijn.
Ook kan het zijn dat ouders niet veel tegen hun kind praten waardoor
ze weinig voorbeelden krijgen. Er zijn ook kinderen die met alles
langzaam zijn, dus ook met hun taal.
Taalproblemen kunnen ook komen doordat een stukje in de
hersenen niet goed meer werkt, bijvoorbeeld na een hersenbloeding.
Dit noem je afasie. Mensen weten dan niet meer hoe de taal gaat en
kunnen dan bijvoorbeeld niet meer op woorden komen of geen
zinnen meer maken.

Gehoor:
Problemen met het spreken kunnen komen doordat je je eigen geluid
niet hoort of dat je het van anderen niet goed hoort.
Het leren van nieuwe woorden gaat dan moeilijker dan bij goed
horende kinderen. Ook het maken van zinnen gaat minder goed.
Slecht horende kinderen of dove kinderen praten vaak op een toon.
Kinderen kunnen slechter gaan horen doordat ze verkouden zijn of
doordat ze doof geboren zijn. Een goed gehoor is belangrijk om goed
te leren luisteren. Dit heb je weer nodig om goed te leren lezen en
schrijven.

2. Wie gaan er naar logopedie
Kinderen en volwassenen die problemen hebben met hun spraak,
taal, stem of gehoor moeten naar logopedie. Het is belangrijk dat
kinderen vroeg naar logopedie gaan want ze leren het meest voor
hun zevende jaar. Als je niet op tijd naar logopedie gaat kan je veel
problemen op school krijgen.

3. Waar werkt een logopedist?
Logopedisten werken in een logopediepraktijk. Ze werken ook op
scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, huizen voor verstandelijke
gehandicapten en in audiologische centra. In een audiologisch
centrum worden kinderen en volwassenen met hoorproblemen
onderzocht. Hier worden ook taalonderzoeken gedaan. Logopedisten
werken ook op opleidingen voor leraren, toneelspelers, acteurs en
zangers. Logopedisten werken ook samen met de schoolartsen bij de
GGD deze logopedisten onderzoeken de kinderen in groep 2. Ze
testen of de kinderen goed kunnen praten.

4. Wat doet een logopedist?
Een logopedist oefent met kinderen en volwassenen die niet goed
kunnen praten.
Bij stemproblemen leert de logopedist aan de mensen om hun stem
weer op de goede manier te gebruiken. Mensen leren dan om goed
te zitten en te staan en hoe ze goed moeten ademen. Ook krijgen ze
stemoefeningen om hun stem mooier te laten klinken.
Bij spraakproblemen bij kinderen doet de logopedist allemaal
spelletjes om de spraakklanken aan te leren. Als de mondspieren slap
zijn dan worden er verschillende gym spelletjes met de spieren van
de mond gedaan. Bijvoorbeeld blazen, zuigen of iets vasthouden met
de lippen. Om door je neus te leren ademen krijgen kinderen een
stokje tussen de lippen die ze dan tijdens het tv kijken of het
voorlezen zo lang mogelijk vast moeten houden.
Als de spraakproblemen komen door een ziekte in de hersenen dan
moeten mensen soms weer opnieuw leren praten.
Voor stotteren zijn verschillende oefeningen. Soms moeten eerst de
spraak en taalproblemen opgelost worden. Soms moeten er eerst
gymoefeningen gedaan worden met de mondspieren. Of het ademen
tijdens het praten moet worden geoefend. De logopedist leert de
stotteraar om niet meer te stotteren.
Bij taalproblemen bij kinderen doet de logopedist ook allemaal
taalspelletjes om nieuwe woorden aan te leren en om goede zinnen
te leren maken. Ook doet de logopedist spelletjes zodat de kinderen
de woorden en zinnen beter gaan begrijpen. Dit wordt ook aan de
ouders geleerd. De ouders kunnen dan thuis met de kinderen
oefenen.
Als de taalproblemen komen door een ziekte in de hersenen dan
moeten mensen soms weer opnieuw leren praten.

Bij gehoorproblemen gaan de meeste mensen naar de KNO-arts of
een audiologisch centrum. Bij deze mensen wordt het gehoor getest,
dat word ook wel door logopedisten gedaan. Bij slechthorenden of
doven kunnen logopedisten een cursus spraakafzien (liplezen) geven.

