Logopedie en Autisme

Als uw kind met autisme is gediagnostiseerd, dan kan het zo zijn
dat u bij een logopedist terecht komt. Logopedisten zijn
specialisten als het gaat om de communicatie en de sociale
interactie. Problemen in de sociale interactie en de communicatie
zijn de belangrijkste gedragskenmerken, die bij mensen met
autisme (ASS, autisme spectrum stoornissen), naast moeite met de
verbeelding, voorkomen.
De logopedist zal de spraak/taalontwikkeling bevorderen, de
communicatie met andere proberen te verbeteren en de wereld
stukje bij beetje duidelijker proberen te maken. Taal moet
functioneel gemaakt worden. De logopedist kan gebruik maken van
ondersteunende communicatie. Denk bijvoorbeeld aan
ondersteunende gebaren of communicatiehulpmiddelen.

De Praatdomino, hulpmiddel uit De Communicatiekoffer

Kinderen met autisme, die wel spreken, kunnen ook logopedische
hulp gebruiken.
Vaak zijn er problemen met het begrijpen en het gebruiken van de
taal. Bijvoorbeeld, moeite hebben met beurt nemen, aangeven wat
iemand wil en met vragen stellen. Daarnaast kan iemand moeite
hebben met het chronologisch en duidelijk vertellen van een
verhaal en het verwoorden van gevoelens. De verstaanbaarheid, de
luidheid van de stem en de melodie van het spreken kan
problemen geven.

De logopedist observeert en onderzoekt welke aspecten van de
spraak/taalontwikkeling afwijkend zijn en maakt dan een
persoonlijk behandelplan. Bij adolescenten kan een
communicatieprofiel worden opgesteld, welke de leerling kan
ondersteunen op het Voortgezet Onderwijs.
Ouders spelen een belangrijke rol. Zij worden zeer nauw betrokken
bij de behandeling en kunnen de logopedist vanuit de thuissituatie
van belangrijke informatie voorzien. De school en/of het
kinderdagverblijf zal deel uitmaken van het behandelplan.

De Praatmeter, hulpmiddel uit De Communicatiekoffer

De Praatkaart, hulpmiddel uit de Communicatiekoffer

Een samenwerking met een fysiotherapeut of een ergotherapeut
behoort tot de mogelijkheden. Kortom, het kind/de adolescent en
het systeem rondom het kind/de adolescent wordt in totaliteit
betrokken, om zo de communicatie en de sociale interactie zo
optimaal mogelijk te kunnen bevorderen.
Voor informatie over logopedie en autisme of voor een
intakegesprek, kunt u contact opnemen met Chantal Barten,
eigenaar van LogoComm en auteur van De Communicatiekoffer.
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