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NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE

LEONTINE VADER-DERKINDEREN
(IN MEMORIAM)

HELD VAN ELLEN RIJKEBOER:
‘Leontine Vader-Derkinderen is een icoon in de logopedie, een rolmodel
voor veel collega’s, studenten en patiënten. Haar boeiende lessen spraken
tot de verbeelding. Met haar vermogen om nieuwe informatie razendsnel te verwerken en met elkaar in verband te brengen, ontwikkelde
ze een heldere kijk op zaken en heeft ze veel invloed gehad op
ontwikkelingen binnen onder andere de behandeling van dyslexie. Door haar pragmatische inslag bleven inzichten nooit
alleen theoretische kaders, maar voerde ze deze ook uit in de
praktijk. Enthousiast maar bescheiden deelde ze haar kennis en
vaardigheden. Een niet aflatende nieuwsgierigheid maakte haar
zowel generalist als specialist in het vak. Maar bovenal kregen
studenten en patiënten door haar persoonlijkheid, haar eerlijkheid,
humor en relativeringsvermogen weer moed om obstakels aan te gaan.
Ruim 18 jaar na haar overlijden ben ik nog altijd werkzaam in haar praktijk in
Rotterdam-Hillegersberg. Hoewel de ontwikkelingen razendsnel gaan, lijkt
het of daar de tijd heeft stilgestaan. In dit geval is dat positief; het brengt
me terug naar de basis: aandacht voor het kind en de ouder. Als zij aan mijn
tafel zitten, doen andere (soms onbenullige zaken) er niet meer toe. Leontine was daar een groot voorbeeld in. Een held, mijn held. Zij mag niet vergeten worden.’

ANNEKE BUSSER
HELD VAN NEDERLANDSE VERENIGING VOOR STOTTERTHERAPIE (NVST):
‘Natuurlijk zijn we allemaal, in welk werk-/beleidsveld dan ook, helden met onze
dagelijkse bezigheden. Toch heb ik iemand die ik graag aan zou willen dragen voor
een plek in het decembernummer. Anneke Busser is logopedist-stottertherapeut bij
Praktijk voor Logopedie en Stottertherapie Wateringse Veld. Naast het dagelijkse
behandelen en het runnen van de praktijk heeft zij de afgelopen jaren het bestuur van
de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie) voorgezeten. Aan het einde van
dit kalenderjaar treedt Anneke helaas af, na 5 (!) jaar aansturen en aansporen van de vereniging waar we zo trots op zijn. Naar eigen zeggen maakt Anneke plaats voor de nieuwe
generatie ECSF logopedist-stottertherapeuten, maar in praktijk blijkt Anneke niet vervangbaar.
Haar tomeloze drive en doorzettingsvermogen om de gespecialiseerde logopedisten met een
gedrevenheid voor stotteren op de kaart te zetten en te vertegenwoordigen, lijkt onverwoestbaar.
Anneke heeft de afgelopen vijf jaar gezorgd voor een integratie van de nieuwe leden met vele
oud-gedienden, die zij gestimuleerd heeft zich in het EFS-register te registreren, wat grotendeels
gelukt is ondanks ervaren weerstand onder de leden! Ook heeft ze een duidelijk en krachtig nieuw
beleidsplan geschreven, met vervolgens voortdurend overleg met diverse werkgroepen van de
NVST en betrokkenen van buitenaf. Anneke heeft mede het lustrum bedacht en georganiseerd; een
heerlijk weekend met veel ruimte voor nascholing en onderling contact. Anneke heeft de vereniging
actief en vooruitstrevend weten te houden, zonder enige vergoeding en eigen belang! Zo'n held
kan de NVST niet missen. Gelukkig zal Anneke, met haar stapje terug, waarschijnlijk niet minder te
zien zijn bij de vereniging. De NVST-leden hopen nog lang van Annekes kennis, drive en aanwezigheid te mogen genieten binnen de vereniging!’
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