
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE 

REACTIE HETTY EN SABIEN:

‘Wij zijn zeer vereerd met de nomi-

natie en verheugd om de Pivotal 

Response Treatment onder het 

voetlicht te mogen brengen. De 

PRT kent een lange geschiedenis: 

het is in de jaren 70 ontwikkeld 

door het echtpaar Koegel, een 

logopediste en een psycholoog. De 

PRT richt zich op het kernprobleem 

bij kinderen met autisme. Door de 

sociale gerichtheid te stimuleren kan de communicatie op gang worden gebracht. 

Het volgen van de interesse van het kind en zorgen dat je nodig bent zijn hierbij 

belangrijke technieken. Het is mooi om te merken dat steeds meer logopedisten 

deze gedragstherapeutische methodiek binnen hun behandeling integreren.’

REACTIE FRIEDA:

‘Wat een verrassing en ontzettend leuk! Het is een voor-

recht om samen met zoveel collega’s ons logopedisch 

werk- en blikveld te verbreden. Ook bij mensen getroIen 

door dementie en hun naasten kunnen wij het verschil 

maken! De educatiekaarten zijn ontwikkeld binnen het 

Radboudumc en maken deel uit van een nieuwe logope-

dische interventie waarop een promotietraject loopt.  

De 50 fotokaarten geven concrete informatie op maat in 

kleine porties en zijn voorzien van praktische tips met betrekking tot een nieuwe vorm van communiceren voor 

mensen met dementie en alle betrokkenen. Het geeft houvast en brengt rust.’ 
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HETTY JOUSTRA EN SABIEN VAN LOMMEL

FRIEDA DEBETS HELD VAN JANNET COPPOOLSE:

‘Ze zet zich op fantastische wijze en met veel bezieling in 

voor logopedische begeleiding van mensen met 

dementie. Een aandachtsgebied dat nog in de kinder-

schoenen staat wat mij betreft. De verdere ontwikkeling 

van de logopedische begeleiding op dit gebied kan nog 

veel gaan betekenen voor het welbevinden van de 

mensen met dementie. Frieda heeft daartoe onder 

andere de ‘Educatiekaarten dementie’ ontwikkeld. Die 

kaarten zijn een belangrijke tool in het begeleiden van 

mensen met dementie.’

HELDEN VAN ESTHER RHIJNSBURGER:

‘Zij zijn geen logopedisten maar gz psychologen. Zij 

hebben vanuit  Centrum Autisme Rivierduinen Pivotal Res-

pons Treatment naar  Nederland gehaald. Voor alle kinderen 

die zij behandeld hebben met autisme spectrum stoornissen, hebben 

zij bijgedragen aan het op gang brengen van de taalontwikkeling. Door 

het volgen van cursussen bij hen is mijn vak met deze speci[eke groep 

nog interessanter en succesvoller geworden. Deze therapie wordt nog 

niet vergoed vanuit de zorgverzekeringswet als een logopedist in 

samenwerking met een gz psycholoog deze aanbiedt. Dit is de enige 

therapie die bij deze doelgroep succesvol is, helaas nog niet erkend 

vanuit de zorgverzekering.’

REACTIE MARIANNE:

‘Een positieve bijdrage 

aan mijn werkzame 

bestaan als een mooi 

cadeau waarvoor dank.’

MARIANNE VAN DUIVENVOORDE

HELD VAN JOLANDA DE WIT:

‘Al 46 jaar bevlogen logopedist-akoepedist en ook al weer heel wat 

jaren trajectbegeleider van Viertaal (cluster 2 onderwijs) locatie 

Schagen. Een wijze en markante persoonlijkheid met enorme vak-

kennis én geheugen waardoor zij een baken/steun is in het cluster 2 

onderwijs en daarbuiten. Marianne heeft een groot analytisch en empa-

thisch vermogen waardoor ze ouders, aanmeldende scholen en haar 

‘vakzusters’ zoals ze logopedisten (in de regio en van het cluster 2) noemt, 

op een prettige en leerzame manier richting geeft. Zij verdient mijns inziens, en  

ik spreek namens een grote groep logopedisten, een vermelding in het vakblad.’
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