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De FIKS werd eind 
2018 uitgebracht in 
een gloednieuw jas-
je. Met de FIKS ben 
je met meer dan 
1000 oefeningen 
weer een tijdje zoet. 
Verder zijn ook een 
overzichtelijke han-
dleiding en evalu-
atieformulieren op-
nieuw toegevoegd. 
De evaluatieformu-
lieren geven je als 
therapeut de kans 
om de evolutie van 

jouw patiënt in kaart te brengen op een efficiënte en 
overzichtelijke wijze.

De onderdelen werden nu gegroepeerd in drie grote cate-
gorieën (t.o.v. 10 bij de vorige uitgave). Deze vormen zo drie 
ingebonden boeken met tal van oefeningen. 

Er wordt opgesplitst in: fonologische inputroute, fonolo-
gische outputroute en fonologische in- en outputroute. 
Oefeningen zoals: hardop lezen, nazeggen en corrigeren 
en luidop zeggen zijn o.a. te vinden. 

Het programma werd niet alleen in een nieuw jasje gesto-
ken, er werden ook heel wat oefeningen toegevoegd. Han-
dig dus, als je wat inspiratie vanuit een andere hoek kan 
gebruiken. De nieuwe oefeningen bestaan uit: samen-
stellingen, minimale paren, complexere woorden met 
consonantclusters, … 

De FIKS kan nog steeds ingezet worden bij de behandeling 
van afasiepatiënten, maar kan ook o.a. bij dysartrie en 
dyslexie gebruikt worden. De meervoudige inzetbaarheid 
vormt dan ook een pluspunt om het materiaal maximaal te 
kunnen gebruiken. Het programma kan gebruikt worden 
door logopedisten en klinisch linguïsten. 

Deze vernieuwde versie kan in totaal aangekocht worden. 
Daarnaast is er ook de optie om de verschillende onderdel-
en (handleiding en formulieren) afzonderlijk te bestellen. 

Kort gezegd kan je naar mijn mening met de oude versie 
zeker nog verder. Ben je echter van plan om een oefenpro-
gramma rond fonologische therapie aan te schaffen of heb 
je nood aan uitbreiding/verandering, dan is de vernieuwde 
FIKS een mooie optie. 




