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Even voorstellen….
Ik ben Dr. Claudia Blankenstijn en
ben sinds 2004 werkzaam op CuriumLUMC daar houd ik me bezig met de
taaldiagnostiek en taalbehandeling
van horende, en soms met
slechthorende en dove kinderen
met een psychiatrische stoornis. En
sinds 2005 ook werkzaam als Klinisch
Linguïst bij Transparant, Leiden.
In 2003 promoveerde ik op het onderzoek naar de taal van
horende kinderen met een psychiatrische stoornis, zoals
ADHD, ODD, ASS, Angst en Depressie. Deze stoornissen in de
emotie
en
het
gedrag
komen
ook
voor
bij
slechthorende/dove kinderen.
Tijdens het werken in de praktijk bij Transparant en bij CuriumLUMC heb ik de Narratieve Taal-Teken-Therapie (NTTT)
bedacht, uitgeprobeerd en vorm gegeven. Het blijkt een
fantastische taalinterventietechniek voor het verhelpen van
fonologische,
morfosyntactische,
en
semantischpragmatische taalstoorniskenmerken.
Sinds een aantal jaar geef ik ook lezingen en cursussen over
de Narratieve Taal-Teken-Therapie (NTTT), omdat ik de NTTT
veel sneller en beter vind werken voor ouders en kind dan
andere taalinterventietechnieken. De NTTT is vooral ook
geschikt voor kinderen met een psychiatrische stoornis en
hun ouders.

Alles regelen doe ik niet alleen…
Ik word momenteel ondersteund door Marina van
Osenbruggen (ervaringsdeskundige ouder en websitedesigner) en Saskia Gluvers (NTTT assistente in opleiding en
ICTspecialist).
In volgende nieuwsbrieven zullen zij zich ook aan u voorstellen.
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Geplande
evenementen
2-11-2013
NTTT lezing Zeist
15/16-11-2013
NTTT Cursus Egmond aan
Zee
23-11-2013
NTTT terugkomdag Egmond
aan Zee

Belangrijke
mededeling
Laatste kans om nog voor
2014 kennis te maken met
NTTT.
Schrijf u snel in voor de cursus
van

15 en 16 november 2013
Start vrijdag 09.30 uur tot
zaterdag 17.30 uur.
Inclusief:


2x Uitgebreid lunchbuffet



1x Dinerbuffet



1 Overnachting



1x Ontbijtbuffet



Het vakantiegevoel
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Narratieve Taal-Teken-Therapie® (NTTT)
Een efficiënte manier om beter te leren communiceren voor
iedereen.
Een narratie of een narratief is een verhaal. Narratie of
narratief is alleen de Latijnse term ervoor. Een narratie
vertellen noem je ook wel verhalen vertellen. Deze
vaardigheid is erg belangrijk om te ontwikkelen voor elk kind.
Hoe beter een kind verhalen kan vertellen over eigen
ervaringen, hoe groter het positieve effect op de rest van de
ontwikkeling van het kind.
Het is toch zo fijn als een kind duidelijk kan zeggen wat hij of
zij heeft ervaren in het leven. Als het kind kan vertellen wat het
heeft gedaan, wat het heeft gezegd, wat het heeft gedacht
en/of wat het heeft gevoeld bij het meemaken van een
bepaalde gebeurtenis.
Dankzij de NTTT gaat er een nieuwe wereld open voor
kinderen met een taalstoornis, en eventueel ook nog een
psychiatrische stoornis, zoals ADHD, ODD, ASS, Angst en/of
Depressie.
NTTT voor zich normaal ontwikkelende kinderen
Sinds kort wordt gekeken naar datgene wat de NTTT kan
betekenen voor zich gezond ontwikkelende kinderen. De
resultaten zijn nu al veelbelovend.
Saskia Gluvers is als NTTT assistente in opleiding begonnen met
een bijzonder experiment. Met een zich normaal
ontwikkelende meisje Eva van ruim vier jaar start zij de NTTT.
Haar eigen ontwikkeling als NTTT-aanbieder en de narratieve
ontwikkeling van Eva worden nauwkeurig bijgehouden, en
gedocumenteerd. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van
de ontwikkeling van de NTTT. Allerlei leermomenten, hobbels
om te nemen en geweldige ervaringen met narratieven
vertellen komen hierbij aan de orde.

Accreditatie:
Cursus NTTT
Logopedisten kunnen na het
afronden van de cursus 35
accreditatiepunten
verdienen. Geregistreerd via
ADAP bij- en nascholing
logopedisten.

Momenteel zijn we bezig
dit ook mogelijk te maken
voor kinderpsychologen,
orthopedagogen
en
Kinderen
jeugdpsychiaters.

Voor inschrijven en meer
informatie kijk op:
www.claudiablankenstijn.nl
klik door op Cursus.
Of stuur een mail naar:
info@claudiablankenstijn.nl

In deze nieuwsbrief zullen artikeltjes verschijnen over dit
experiment,
geïllustreerd
met
video’s
en
ander
beeldmateriaal.
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Narratie uitgelokt met de NTTT over een schoolreisje
Zo vertelt Eva (4,06 jaar) over haar schoolreisje. Na een half
uur kon de luisteraar, Saskia Gluvers, een verhaal opschrijven
over deze gebeurtenis. Eva was erg trots dat ze dit zo had
verteld. En met dit verhaal waren haar ouders ook erg blij,
omdat ze eruit konden opmaken dat het een geslaagd
schoolreisje was.
Uit onderstaande beeldmateriaal en uit de uitgeschreven
narratieve tekst kan worden opgemaakt dat jonge zich
normaal ontwikkelende kinderen vanaf vier jaar leren om een
verhaal samen met grote mensen te vertellen. Door de
vragen en opmerkingen van Saskia, kan Eva meer vertellen,
en door de tekeningen die het verhaal ondersteunen, kan
Eva meer gedetailleerde informatie over haar schoolreisje
vertellen.
Hieronder staat eerst een tekening van een belangrijk
onderdeel van het verhaal, namelijk als Eva in een
verkeerspark in een skelter zit met klasgenootjes. Vervolgens is
er toegang tot een videofragment door het scannen van de
Qr-code, waarbij Saskia en Eva samen bezig zijn. Leuk detail:
zij doen dit op een bed, met als tafel een stuk hardboard. Alle
benodigdheden zijn goed te zien. Als laatste is er een
verhaalfragment helemaal uitgeschreven. Te leren valt hoe
de NTTT kan worden toegepast en kan worden
gedocumenteerd.

Kijk ook eens op….
www.claudiablankenstijn.nl

Of volg ons via….

Vind ons via:
Een deel van de tekening
Kort fragment van het verhaal.
http://www.youtube.com/watch?v=85O1wyWUy20&feature=youtu.be

Narratieve
Therapie

Taal-Teken-

Of Dr. Claudia Blankenstijn
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De narratieve tekst
En ben je ook nog in autotjes gereden.
Ja
Ja
Oranje
O wacht even pak ik oranje want dit is blouw
Orjanje autotje
En Yady
Niet in maar op de stoel
Dus dit is niet goed
Was buiten dus een open auto

Meer informatie kijk
dan op…..
www.claudiablankenstijn.nl

Lijkt wel een schoen
Zat Eva er in
Op een stoel
Op een stoel
Er zat een stuur in met een toeter die niet kon toeteren.
Een stuur die niet kon toeteren
en toen
Ging je toen rijden met je benen
Ja met de trappers
Maar dat dee de rest ook
Dus er waren nog meer autotjes.
Ja Er waren duizend honderd.
Duizend honderd en welke kleur waren die dan?
Nog steeds oranje
ze waren allemaal oranje

Nieuw…
Ouder en kind Narratieve
Taal-Teken-Therapie
Is
een
tweedaags
arrangement
waar
de
Narratieve
Taal-TekenTherapie in theorie en
praktijk wordt gegeven.
De NTTT kan na afloop in de
gezinssituatie toe gepast
worden.
De cursus wordt gegeven in
een prettige
omgeving
vlakbij de zee, onder intense
begeleiding van Dr. Claudia
Blankenstijn.

Dus er was hier nog een kindje zat ook in een auto
Meisje
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Meisje
Zat ook te sturen en had ook wielen
Nog één
Er waren 4 kinderen en een moeder
Er waren 4 kinderen En was de moeder ook in een auto
Nee
Dat schild hoef ik haar niet te teken
Allemaal een eigen auto

Locatie….

Allemaal een eigen auto
Nog één he
Maar ik ree in een heel rondje
ging jij in een heel rondje
Ja
Jij ging een heel rondje

weekendarrangementen
Hotel Zuiderduin
Zeeweg 52
Egmond aan Zee

Er waren er twee Nee
Tjeee door de plassen
Door de plassen
Allemaal door de plassen ging je reiden
En een hele reuze plas
En een hele reuze plas
OO
Daar ree ik door heen
Ging hij toen spetteren
Ja zo hard ree ik
Spettere speteren

Bij ouder en kind
Narratieve TaalTeken-Therapie krijg
je…..
als ouder veel inzicht hoe je
een
goed
en
prettig
gesprek kan voeren met je
kind.
Als ouder contact kan
maken met je kind door
middel van de taal ondanks
taal- en eventuele andere
psychische problemen.

Maar gelukkig niet op mij de spetters
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