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Spraakstoornissen / logopedie / therapiemethode
Uitsluitend logopedisten - The PROMPT Institute is heel strikt in de toelatingsvoorwaarden.
Daarnaast is 100% aanwezigheid vereist om het certificaat te verkrijgen.

De workshop PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) biedt
een tactiel-kinetische benadering voor spraakstoornissen in een holistisch kader voor
communicatie. Met de techniek van PROMPT helpt de logopedist de cliënt met het vormen
van de bewegingspatronen voor spraak, door het manipuleren van de gewenste
spiergroepen en localisaties. De cliënt bouwt zo een referentie op van de spraakbewegingspatronen en kan dit daarmee vervolgens zelf oproepen. De behandeling wordt ingebed in
functionele spraak- en taaldoelen, afgestemd op de individuele cliënt op participatieniveau.
De PROMPT-techniek vormt hiermee een waardevolle toevoeging aan het logopedisch
handelen bij spraakstoornissen in een communicatief kader. Er worden goede resultaten
gemeld, zowel bij kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen,
verbale ontwikkelingsdyspraxie, verstandelijke beperking, spraakapraxie en
spraakontwikkelingsstoornissen.
Tijdens deze driedaagse workshop wordt de techniek van PROMPT geleerd. Er is ook
aandacht voor de theoretische onderbouw en de implementatie in de logopedische praktijk.
Hierna is het mogelijk een vervolgcursus te volgen, waarin de behandeling volgens PROMPT
verder uitgediept wordt.

Karin Brinkmann en Sabine Verhemeldonck
Beiden logopedist
Karin heeft als logopedist 25 jaar een privépraktijk gehad met als specialisatie kinderen met
spraak- en taalproblemen en kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen.
Sinds 2008 is ze ‘Certified PROMPT Instructor’ en verzorgt ze wereldwijd nascholing.
Sabine is al 20 jaar werkzaam als logopedist in haar privépraktijk, met als specialisatie het
behandelen van lees- en spellingsproblemen, oro-myofunctionele problemen en ernstige
spraak- en taalproblemen. In 2016 werd ze de eerste ‘Certified PROMPT Therapist’ in
Vlaanderen. Daarnaast is ze ‘PROMPT Instructor Assistant’ in nascholingen.
€ 850 - Minimum 12, maximum 28 deelnemers
maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 april 2019 / 9u30 - 17u
Sig, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2019
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen

