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Laatste nieuws
Narratieve Taal-Teken-Therapie®

Geplande
evenementen
6 mei 2017

Samen met Dr. L. van Londen (psychiater), Renée Smit (logopediste), Prof.
Dr. W. van der Does (Hoogleraar Klinische Psychologie) en een studente
Klinische Psychologie is een eerste start in januari 2017 gemaakt met de
pilot-study.

Terugkom dag NTTT®
Egmond aan Zee

Gekeken zal worden naar de effectiviteit van de Narratieve Taal-TekenTherapie®, en met name zal gekeken worden naar een toename in
narratieve taalvaardigheden, zowel op het gebied van de morfosyntaxis,
als op het gebied van de semantiek en pragmatiek.

NTTT® Cursus
Egmond aan Zee

Crystal van Wheegen zal als aankomend jeugdhulpverlener uit Den Haag
een scriptie schrijven over de Narratieve Taal-Teken-Therapie®, en ouders
interviewen over de effectiviteit. Deze zomer zal deze publicatie rond zijn.

NTTT® Cursus
Egmond aan Zee

Zelf zal ik verder gaan met het boek over de Narratieve Taal-TekenTherapie® waar het geraamte al van staat, maar nu nog het vlees op de
botten. Kop en staart zitten er al aan, maar mijn grote struikelblok is ‘de
geprotocolleerde’ behandeling, terwijl ik vrijheid in psycholinguïstische
ondersteuning nastreef.
De praktijk op het Rapenburg 26 in Leiden geeft veel fijne drukte, en een
heleboel voor- na- en bijzorg. Daar zijn ouders met hun kind met een
Communicatiestoornis (DSM-5!) en een psychiatrische stoornis, zoals
Autisme, van harte welkom.

12 en 13 mei 2017

23 en 24 juni 2017

17 en 18 november 2017
NTTT® Cursus
Egmond aan Zee
31 maart 2017
ICT-dag voor jeugdartsen
werkzaam in de GGZ Ede
17 februari en 10 maart
2017
Frog Story Test
Utrecht
6 oktober en 3 november
2017
Frog Story Test
’s-Hertogenbosch
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Nieuw zijn de kinderen met een Communicatiestoornis en Selectief
Mutisme. Ook daar zijn er een paar succesvol behandeld met de Narratieve
Taal-Teken-Therapie®, terwijl er een behandeling in volle gang is bij een
kind met meertaligheid en ”Selectief Mutisme” (of deze diagnose juist is,
daar valt over de discussiëren). Ook zijn er andere vormen van
psychotherapie uiteindelijk ingezet, zoals ‘Spreekt voor zich’ (M. de
Jonghe)”. De Narratieve Taal-Teken-Therapie® hielp dan wel, maar
onvoldoende. Bij een ander kind hielp de Narratieve Taal-Teken-Therapie®
razendsnel. Misschien een leuk thema voor de terugkomdag?
Doordat ik zelf vele taalbehandelingen vanaf 2010 tot nu met de
Narratieve Taal-Teken-Therapie® nog eens uitgebreid heb bestudeerd in
januari 2017, heb ik kunnen zien – achteraf – dat er zich toch een patroon
afspiegelt dat de aanzet zou kunnen zijn van een Narratieve Taal-TekenTherapie® oefengang. De mappen met tekeningen gaan altijd met de
kinderen en ouders mee naar huis, maar om anderen inzage te geven in
de praktijkvoering, zijn de statussen allemaal zo up-to-date mogelijk
gemaakt, en een paar mappen zijn erbij gehangen ter inzage.

12 en 19 mei en 2 juni
2017
De taal van kinderen en
jongeren met psychiatrische
stoornissen
Utrecht
Koop & Kijk voor een
recensie in de Tijdschrift
voor Logopedie van
De taalontwikkeling van
het kind, 2 e herziene druk

Het zag er allemaal erg mooi uit, en werd helemaal goedgekeurd. En
daarmee de Narratieve Taal-Teken-Therapie® als taalinterventiemethode
bij kinderen met psychiatrische stoornissen en hun ouders. Veel kinderen
bleken COPP-kinderen te zijn: Child of Parent(s) with a Psychiatric disorder.
De Narratieve Taal-Teken-Therapie® is fijn om in te zetten bij deze
doelgroep kinderen en ouders. Bij lichtere gevallen helpt het dus dan, als
vanzelfsprekend, is de redenering. Ook het onderzoeken waard.
Uit de bestudering van de statussen kwam naar voren dat de
verhalenvolgorde zich ook in de oefengang voordeed. Maar daarover meer
in ……het boek Narratieve Taal-Teken-Therapie®.
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Prof. Dr. A.M. Schaerlaekens,
2016, Noordhoff Uitgevers bv
Groningen, 341 pag
€ 52, 50
ISBN-nr. 9789001866310

Inschrijven voor de
cursus
klinische
psycholinguïstiek
(TTK)
kan
via
http://www.gitp.nl/indi
viduen/gitppao/trainingen/de-taalvan-kinderen-enjongeren-metpsychiatrischestoornissen.aspx
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Doe de cursus ‘Werken met de Frog Story Test’
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/diagnostiek-enbehandeling-van-vertelvaardigheden-bij-kinderen.aspx

Diagnostiek
en
behandeling
vertelvaardigheden bij kinderen

van

En krijg inzicht in:
• de vertelontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd
• stoornissen in de vertelvaardigheid bij kinderen met een
(specifieke) taalstoornis, al of niet met een psychiatrische stoornis
• evidence based meten van vertelvaardigheden met de Frog Story
Test

Inschrijven voor de
cursus werken met
de Frog Story Test
kan via:

• de implicaties van vertelvaardigheidsprofielen voor diagnostiek en
behandeling

GITP.nl

Docenten:
Dr. Claudia Blankenstijn, klinisch linguïst
Dr. Annette Scheper, klinisch linguïst en onderzoeker

Voor wie:
Klinisch
linguïsten,
logopedie-wetenschappers,
spraaktaalpathologen, logopedisten, psychologen, pedagogen, psychiaters
die werken met kinderen met taalstoornissen en/of met kinderen
met psychiatrische stoornissen in de jeugdzorg, geestelijke
gezondheidszorg en de zorg voor kinderen en jongeren met
handicaps.

Locatie….
weekendarrangementen
Hotel Zuiderduin
Egmond aan Zee

vind ons op….

Accreditaties:

Vind ons via:

•

NVO/NIP K&JGeaccrediteerd

Narratieve
Therapie®

•

St. ADAP-NVLFGeaccrediteerd

Dr. Claudia Blankenstijn

Prijs:
€ 585,00 vrij van btw, inclusief test en handleiding, reader, lunch,
koffie en thee (prijspeil 2015).
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Doe de cursus
‘Narratieve Taal-Teken-Therapie®’
http://claudiablankenstijn.nl/

Kinderen met een taal- en/of psychiatrische
stoornis leren vertellen over eigen ervaringen
En ontwikkel:
• Kennis van de nieuwste taaltheoretische inzichten op het gebied
van de narratieve ontwikkeling en stoornissen op dit gebied.
• Inzicht in narratieve behandeldoelen en technieken
• Praktische vaardigheden in het toepassen van de NTTT®
• vaardigheden om ouders te coachen in het toepassen van de
Narratieve Taal-Teken-Therapie®

Docenten:

Incompany training
Wil je op jouw school ook
voorop lopen op taal gebied.
Vraag
dan
ook
een
Incompany training aan voor
Narratieve
Taal-Teken®
Therapie
Mail naar:
info@claudiablankenstijn.nl

Dr. Claudia Blankenstijn, klinisch linguïst

Voor wie:
Klinisch
linguïsten,
logopedie-wetenschappers,
spraaktaalpathologen, logopedisten, psychologen, pedagogen, psychiaters
die werken met kinderen met taalstoornissen en/of met kinderen
met psychiatrische stoornissen in de jeugdzorg, geestelijke
gezondheidszorg en de zorg voor kinderen en jongeren met
handicaps.

Groepsomvang:

Inschrijven voor de
cursus werken met
de Frog Story Test
kan via:
GITP.nl

Maximaal 20 deelnemers.
Minimaal 6 deelnemers.
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Accreditaties:
•

St. ADAP-NVLFGeaccrediteerd

Logopedisten kunnen na het afronden van de cursus 23
accreditatiepunten verdienen. Geregistreerd via ADAP bij- en
nascholing logopedisten.

Prijs:
tot 5 cursisten €825,00, tot 7 cursisten €800,00, tot 10 cursisten
€750,00 en vanaf 10 cursisten €725,00
inclusief handleiding, reader, twee keer een lunch, één diner met
een drankje, ontbijt, koffie en thee en overnachting (prijspeil 2015).

Inschrijven
voor
de
cursus NTTT kan via:

Extra overnachting op donderdagavond bij te boeken voor maar
€40,00 extra

www.claudiablankenstijn.nl

Incompany
Claudia Blankenstijn kan deze cursus ook incompany geven.
Afhankelijk van het aantal deelnemers is een aanzienlijke korting op
de open inschrijvingsprijs mogelijk. Lees meer op de website van
Claudia Blankenstijn.

vind ons op….
Dr. Claudia Blankenstijn is Lid van de Vereniging voor
Klinische Linguistiek en al sinds jaar en dag van het
Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten

Vind ons via:
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