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De spraakversterker speciaal voor leerkrachten
Lesgeven is topsport voor een stem. Niet iedere stem is hier van nature geschikt voor. 
Voorkom langdurig uitval met deze digitale spraakversterker met losse speaker die 
speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld. Vergoeding UWV is mogelijk. 

Vraag het informatiepakket aan via www.dynamicsoundfield.nl of bel 088-6008850

Dynamic SoundField

www.apetito.nl/winvitalis - 0800 – 023 29 75 (gratis)

Omdat iedereen van een maaltijd moet kunnen genieten,

hebben onze koks en diëtisten het winVitalis assortiment 

ontwikkeld. Heerlijke gemalen en gevormde gepureerde 

maaltijden!

Waarom winVital is?
•  Gemalen en gevormde gepureerde (brood)maaltijden.

•  Gepureerde maaltijden in grote en kleine porties. De kleine  

 porties zijn energie- en eiwitverrijkt en voldoen aan IDDSI 4.

•  Amylase resistent: de consistentie 

 blijft behouden tijdens het eten.

De winVitalis producten zijn makkelijk te kauwen en 
te slikken. Het bevordert de eetlust en geeft energie!

Smaakvol genieten!
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VOORWOORD

Niet vanzelf sprekend 

Herken je het? Als ik nu naar televisie

programma’s kijk waarin mensen elkaar 

handen geven, omhelzen of zoenen, is mijn 

onbewuste reactie: dat dóe je toch niet. Terwijl we het 

een goed half jaar geleden heel normaal vonden. Wat 

toen vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Door de 

coronacrisis zijn we dat allemaal gaan voelen in ons 

dagelijks leven. De crisis heeft ons iedere avond via de 

televisie nog iets anders duidelijk gemaakt, soms heel 

confronterend met hartverscheurende verhalen. 

Namelijk dat goede zorg als optelsom van professio

naliteit en men selijke betrokkenheid niet vanzelfspre

kend is. Voldoende menskracht, voldoende middelen, 

voldoende oog voor inzet en belemmeringen zijn 

basisvoorwaarden. Dat geldt zorgbreed: medisch, 

paramedisch en ondersteunend. Er is meer nodig dan 

applaus en warme woorden. En dit is veel breder dan 

corona. Serieuze aanpak van knelpunten is noodzake

lijk. We kunnen er als logopedisten over  meepraten. 

Tegelijkertijd heb ik met bewondering gekeken naar de 

manier waarop zorgprofessionals wisten in te spelen 

op een nieuwe werkelijkheid. Om dicht bij huis te blij

ven: kijk naar de snelle overgang naar telelogopedie 

en deskundigheidsbevordering op afstand. 

De vraag is nu wat er gebeurt als we op enig moment 

het virus hebben bedwongen. Ik hoop dat we dan snel 

afscheid kunnen nemen van alle vervelende zaken. 

Dat we elkaar bijvoorbeeld weer gewoon kunnen ont

moeten tijdens een NVLFcongres op locatie. Maar ik 

hoop ook dat we de verworvenheden behouden. Zo 

kan het beeldscherm ons helpen om efficiënter te 

werken, weten we nu. Maar wel vaak in combinatie met 

live contact. Blended Care heet dat tegenwoordig. 

Het allerbelangrijkste is echter dat Nederland blijft 

beseffen dat goede zorg geen automatisme is en dat we 

alle professionals moeten koesteren. Ik zal het de 

komende tijd veelvuldig uitdragen.

MICHEL DUTRÉE
VOORZITTER NVLF
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Toen ze anderhalf jaar geleden de beslissing nam om 

eerder te stoppen met werken, dacht ze: dat duurt 

gelukkig nog héél lang. Toch ging het uiteindelijk snel, 

maar Marguerite is er ook wel aan toe om te stoppen. 

“Ik heb 44 jaar gewerkt, altijd fulltime of bijna fulltime. 

Het lijkt me heerlijk om wat meer tijd voor mezelf  

te hebben. Om niet meer elke ochtend vroeg 

 wakker te hoeven worden van de wekker.  

Ik kijk terug op een mooie tijd bij de  

NVLF waarin ik fijn met iedereen 

samenwerkte.” 

IS ER VEEL VERANDERD IN 
DIE ZEVENTIEN JAAR?
“Jazeker. Toen ik begon bij de NVLF, 

waren er drie secties. Een voor de vrij 

gevestigde logopedisten, een voor de 

logopedisten in het onderwijs en een 

voor logopedisten in de gezondheidszorg. 

Het waren een soort eilandjes. Tien jaar geleden 

veranderde de structuur van de vereniging en werden 

de drie secties opgeheven. Dat is heel goed geweest. 

De NVLF is nu echt één vereniging, we werken beter 

samen en zetten met elkaar het beleid voor alle leden 

neer. Ook kijken we beter naar waar de medewerkers 

op het bureau goed in zijn. Ik deed bijvoorbeeld alle 

vragen over arbeidsrecht. Vroeger adviseerde ik alleen 

logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg, 

later iedereen die een vraag over arbeidsrecht had.” 

MARGUERITE BOERSMA  
NEEMT AFSCHEID 

VAN DE NVLF

WAT WAREN DE HOOGTEPUNTEN IN  
ZEVENTIEN JAAR NVLF?
“Mijn grootste wapenfeit is dat we een rechtszaak 

wonnen tegen een lid dat een zaak tegen ons had 

aangespannen. Door mijn terriërgedrag beet ik me 

daar helemaal in vast. Het hoorde niet echt tot mijn 

taak, maar ik verdiepte me in de geschiedenis van 

contracten en afspraken. Dat we wonnen 

was een groot yesmoment. En hoewel 

niet wereldschokkend zijn er meer 

 dingen waarop ik best trots ben. 

Dankzij mijn adviezen gingen veel 

logopedisten in zorginstellingen een 

functieschaal omhoog. En was er 

meer aandacht voor logopedisten in 

het primair onderwijs tijdens de laat

ste caoonderhandelingen. Ze kregen 

een nieuwe functieomschrijving. Al is dat 

is wat mij betreft een te kleine verbetering,  

we zijn er nog niet.”

EN NU? 
“Genoeg te doen! Zo zit ik in de gemeenteraad. Dat 

kost me eigenlijk vijftien tot twintig uur per week en  

tot nu toe kon ik daar niet zoveel uren aan besteden. 

Straks wel. Ook wil ik meer tijd besteden aan mijn 

moestuin en een muziekinstrument leren bespelen.  

En als ik ooit kleinkinderen krijgt, ga ik ze stierlijk 

 verwennen met aandacht.” 
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Na zeventien jaar als beleidsadviseur bij de NVLF gaat  
Marguerite Boersma per 1 september met pensioen. 

TEKST ANNEMARIE VAN DIJK

Lees het volledige afscheidsinterview met Marguerite op www.nvlf.nl/afscheidmarguerite.
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Herziene Richtlijn Stotteren 
beschikbaar

Vanaf nu is de herziene Richtlijn 
 Stotteren bij kinderen, adolescenten en 
volwassenen beschikbaar. Leonoor Oonk, 
de voorzitter van de werkgroep die sinds 
november vorig jaar hard aan deze 
 herziening heeft gewerkt, vertelt over  
de nieuwe versie van de richtlijn:

‘De opdracht van de NVLF was om een 

update van de Richtlijn Stotteren te 

maken en de nieuwe wetenschappe

lijke inzichten te verwerken. De richtlijn 

moest ook leesbaarder worden en er 

moest een implementatieplan worden 

gemaakt. Met een groep van tien men

sen is hier vanaf november 2019 aan 

gewerkt. Het was fantastisch om te 

werken met deze bevlogen mensen  

die zich allen zeer betrokken voelen bij 

stotteren en stottertherapie. In deze 

relatief korte periode is er heel veel 

werk verricht.’

Kwaliteitsslag
‘De richtlijn is in mijn ogen beter 

 geordend, helderder en leesbaarder 

geworden. Er is echt een kwaliteitsslag 

gemaakt. Heel blij zijn we met al het 

commentaar van het werkveld en van 

de leden van de klankbordgroep. De 

kritische opmerkingen hebben nieuwe 

discussies getriggerd die hebben 

geleid tot een verdere verbetering  

van de richtlijn.’

 Meer informatie is te vinden op  

www.nvlf.nl/herziene-richtlijn-stotteren

Kwaliteitscriteria 20202025
Sinds 1 juli 2020 is er een nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025. De 
nieuwe set kwaliteitscriteria kent veel voordelen voor deelnemers.  
Om ervoor te zorgen dat geregistreerde paramedici al eerder kunnen 
profiteren van deze voordelen, krijgen zij de mogelijkheid om alvast de 
activiteiten van deze nieuwe set van toepassing te laten zijn. Dit noemt 
het KP de voorsorteervariant.

Het KP vraagt alle bij KP geregistreerde paramedici een keuze te 

maken: of je kiest voor de voorsorteervariant of je kiest ervoor om 

niet van de voordelen gebruik te maken. Je maakt de keuze door in 

Mijn KP op de zogenaamde ‘groene knop’ te drukken Hieronder lees 

je meer informatie over de voorsorteervariant en of deze voor jou van 

toepassing is.

 Verder lezen kan op https://www.nvlf.nl/actueel/2020/openbaar/

kwaliteitscriteria-2020-2025-voor-en-nadelen-van-de-voor-

sorteervariant.
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Nederlandse vertaling Viking 
Speech Scale beschikbaar
De Viking Speech Scale (VSS-NL) classificeert de spraak van kinderen 
met Cerebrale Parese (CP) van 4 jaar en ouder in vier niveaus en bevat 
beschrijvingen van de spraakproductie en -verstaanbaarheid:  

• niveau I: De spraak wordt niet beïnvloed door de motorische stoornis; 

• niveau II: De spraak is onnauwkeurig maar meestal verstaanbaar 

voor onbekende luisteraars;

• niveau III: De spraak is onduidelijk en meestal niet verstaanbaar 

voor onbekende luisteraars buiten de context; 

• niveau IV: Geen verstaanbare spraak.

Een Nederlandse vertaling van de VSS was nog niet beschikbaar, ter

wijl hier wel behoefte aan was. In het kader van het CPCaLL project, 

een onderzoek naar de taalbegripsontwikkeling van kinderen met CP 

in samenhang met hun functionele communicatie, werd de VSS in het 

Nederlands vertaald (VSSNL). De vertaling is tot stand gekomen in 

samenwerking met een BelgischVlaamse focusgroep. Hierbij waren 

Irene Spaans, Joke Geytenbeek, Emma Vaillant, Maaike de Kleijn, 

Annemieke Buizer, en Lindsay Pennington betrokken. De betrouw

baarheid en validiteit van de VSSNL werd onderzocht, evenals de 

relatie van de VSSNL met type CP, GMFCS, CFCS en MACS. Uit de 

resultaten blijkt dat de VSSNL een betrouwbaar en valide instrument 

is voor het classificeren van de spraak bij kinderen met CP en een 

belangrijke aanvulling vormt op de classificatiesystemen die al 

gebruikt worden. De VSSNL kan door verschillende beoordelaars 

worden gebruikt: logopedisten, artsen en ouders. 

 Meer informatie is te vinden op:  

https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/  

JRC-SCPE-VSS_NL_20190512_IS-DEF.pdf.

Website JZOJP vernieuwd

De Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft een 
nieuwe website. Er is nog meer ruimte 
voor goede voorbeelden uit de praktijk, 
relevante nieuwsberichten of praktische 
handvatten. Je kunt jouw nieuws, activi-
teiten, praktijkvoorbeelden en tools 
insturen.

Heb je bijvoorbeeld een toolbox 

 ontwikkeld, organiseer je een (online) 

 bijeenkomst of werk je aan een project 

om de zorg rondom de mens te organi

seren? Mail naar info@dejuistezorg

opdejuisteplek.nl, dan, dan wordt jouw 

inzending in het nieuwsoverzicht of op 

de activiteitenkalender geplaatst of toe

gevoegd aan de praktijkvoorbeelden.

 Meer informatie:  

www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Lees online verder…

Bij deze uitgave is een online 
publicatie beschikbaar. Via de app 

of de website van de NVLF is het 

artikel ‘Communicatie Matrix’ te 

lezen. In dit artikel wordt de Com

municatie Matrix beschreven, een 

gratis webbased onderzoeksinstru

ment voor het in beeld brengen 

van de expressieve vaardigheden 

van kinderen en volwassenen met 

een ernstige of meervoudige 

beperking. 
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Jaarcongres volledig online
Het NVLF Jaarcongres 2020 'Trots op logopedie!' wordt een volledig 
online evenement. Op vrijdag 30 oktober kunnen alle leden en 
belangstellenden het programma ‘live’ volgen en actief meedoen.

Het bestuur van de NVLF heeft gekozen voor een volledige online 

setting naar aanleiding van de uitkomsten van de peiling begin juni 

onder de leden van de vereniging. Daaruit bleek dat veruit de meeste 

leden een online congres zouden willen bezoeken. Bijkomend voor

deel: deelname is in principe onbeperkt mogelijk. De toegangsprijs 

wordt bovendien een stuk lager, terwijl je er wel gewoon je accredita

tiepunten voor krijgt vanuit het Kwaliteitsregister Paramedici. Het 

belooft een bijzondere dag te worden voor alle logopedisten van 

Nederland, dus hou 30 oktober vrij in je agenda! In september is het 

programma klaar en kun je je inschrijven en een keuze maken uit het 

brede aanbod aan online sessies. Leden van de NVLF krijgen hiervoor 

een uitnodiging in hun mailbox.

Lees op pagina 27 verder over het online congres. 

 Meer informatie over het online NVLF Jaarcongres 2020 is te vinden op 

www.nvlf.nl/jaarcongres2020. Hier vind je steeds de laatste stand van 

zaken rond het congres.

Herstelzorg covid-19 
 patiënten

Minister Van Ark van medische zorg 
heeft bekendgemaakt dat vanaf zaterdag 
18 juli 2020 een tijdelijke aanspraak  
voor paramedische herstelzorg voor  
coronapatiënten met ernstige klachten 
van kracht is. Deze speciale regeling ook 
geldt voor logopedie.

Wat betekent dit voor logopedisten?
Coronapatiënten met logopedische 

klachten kunnen sinds 18 juli aanspraak 

maken op een voorwaardelijke en 

 tijdelijke vergoeding voor paramedi

sche zorg vanuit het basispakket. De 

tijdelijke aanspraak is beschikbaar  

voor patiënten die al covid19 hebben 

gehad én voor patiënten die in het 

komende jaar deze herstelzorg als 

gevolg van covid19 nodig zullen heb

ben. Na toestemming van patiënten 

kunnen de bevindingen over de zorg 

die zij krijgen gebruikt worden voor 

wetenschappelijk onderzoek naar 

 herstel bij deze doelgroep.

 Op www.nvlf.nl staat verder beschreven 

wat de regeling concreet betekent voor 

logopedisten.
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LUISTERTIP  
Zeg - Een podcast  

over hoe we klinken  
en waarom

Waarom vind je je eigen stem lelijk? 

Waarom zingt je moeder in een 

koor? Kun je horen of iemand homo 

is? Waarom praat je platter bij de 

fietsenmaker? Is je stem wel echt 

van jou? En waarom zijn alle Belgen 

hees? Collegalogopedisten Han

neke Bax en Tim Bosselaar buigen 

zich over deze vragen in hun pod

cast ‘Zeg’. Geheel vrijwillig en puur 

vanwege de gedeelde interesse in 

het vakgebied stem maken zij 

iedere maand een aflevering waarin 

ze op zoek gaan naar het antwoord 

op een vraag die te maken heeft 

met stem of spreken.

 Benieuwd naar antwoorden? Volg 

dan de podcast via deze link: 

https://anchor.fm/zeg-podcast.
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Jaarcijfers Nivel:  
aantal  patiënten met taal
ontwikkelingsstoornis bij 
 logopedist toegenomen
Het merendeel van de patiënten bij de logopedist komt met een verwij-
zing (82%) en ongeveer de helft van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar 
oud. Gemiddeld hadden patiënten vijftien consulten. 

De meest voorkomende diagnoses bij de logopedist zijn taalontwik

kelingsstoornissen en articulatiestoornissen. Het aandeel patiënten 

met een taalontwikkelingsstoornis is toegenomen in de afgelopen 

jaren, terwijl het aandeel patiënten met een articulatiestoornis is 

afgenomen. Dit blijkt uit de jaar en trendcijfers van Nivel Zorgregis

traties. Het rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 23.042 pati

enten die in 2019 zijn behandeld in 95 logopediepraktijken die 

deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. 

Steeds meer logopedisten doen mee met Nivel Zorgregistraties. Deel

name aan Nivel zorgregistraties is een verplicht onderdeel bij de visita

tie tijdens de kwaliteitscyclus. Deelname heeft een aantal voordelen:

• Je ontvangt gratis online spiegelinformatie over de aangeleverde 

gegevens. Deze informatie geeft je inzicht in de eigen zorgverlening 

(inhoud van de geleverde zorg, kwaliteit van registreren). Omdat de 

cijfers heel specifiek zijn (bijvoorbeeld over leeftijd of ziektebeeld) 

vormen ze een verdieping op de spiegelinformatie die je van zorg

verzekeraars krijgt.

• Je kunt jouw gegevens vergelijken met collegalogopedisten uit de 

eerstelijn. Zo krijg je beter inzicht in jouw marktwaarde op de zorg

markt.

• Op basis van je deelname aan NIVEL Zorgregistraties en daadwer

kelijke aanlevering van data, krijg je per kalenderjaar tien punten 

voor het KP. Een eenvoudige manier dus om punten te verkrijgen.

• Inzicht in je gegevens geeft je de mogelijkheid om de kwaliteit bin

nen jouw praktijk verder te verbeteren. Je kunt de cijfers met col

lega’s binnen je praktijk of kwaliteitskring bespreken.

 Download het rapport hier: www.nvlf.nl/nivel

Blog Ingrid Tulen

Na 14 jaar bij de overheid te hebben 
gewerkt besloot Ingrid Tulen haar  
carrière een andere wending te geven  
en logopedist te worden. 

In juli haalde zij haar diploma aan de 

Hogeschool Rotterdam en nu betreedt 

zij het werkveld. Op de website van de 

NVLF deelt zij vanaf nu regelmatig haar 

ervaringen. 

 Je leest de eerste blog van Ingrid op 

www.nvlf.nl/blog-ingrid-tulen.
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Hoe groen is 
het gras bij de  

BELGISCHE 
BUREN?
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‘J e moet veel liefde voor het beroep 

hebben om het te blijven doen’, ver

telt Jolien De Vis. Ze heeft een eigen 

praktijk aan huis en is als zelfstandig logope

dist werkzaam bij logopediepraktijk Harmonia 

in Gent, België. ‘We krijgen 24,06 euro per half 

uur vergoed, hopelijk gaat dat per augustus 

omhoog naar 26,50 euro.’ De Vis is lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Logopedie (VVL), ver

gelijkbaar met de NVLF. De VVL heeft door een 

onafhankelijk bureau laten becijferen dat de 

vergoeding eigenlijk minimaal 32 euro zou 

moeten zijn. En niet te vergeten: de huidige 

vergoeding geldt alleen voor de behandeling 

zelf. Alle randzaken, zoals verslaglegging en 

telefonisch overleg, moeten in eigen tijd. ‘We 

werken veel gratis’, concludeert De Vis met een 

veelbetekenende glimlach.

Sabine Molenaar, logopedist en medepraktijk

houder van Logopraktikum in het NoordHol

landse Laren, valt even stil als ze de bedragen 

hoort. ‘Wat een verschil met Nederland, bij ons 

variëren de vergoedingen tussen de 31 en 35 

euro, afhankelijk van de zorgverzekeraar. En 

dat vinden wij al een laag tarief gezien alle 

werkzaamheden die eronder vallen.’

Wantrouwen richting het werkveld 
Als vanzelf komt het gesprek op de samenwer

king met zorgverzekeraars. De Vis onderhandelt 

Onder Nederlandse logopedisten 
heerst nogal wat onvrede. Over het 
tarief uiteraard, maar ook werkdruk 
en zorgverzekeraars scoren hoog op 
het irritatielijstje. We leggen de 
pijnpunten voor aan een Belgische 
collega. Bij onze zuiderburen blijkt 
het ook niet bepaald rozengeur en 
maneschijn. 

TEKST SUUS VAN GEFFEN  BEELD 500WATT
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Wel of geen vergoeding
De Vis richt zich met name op spraak en taal

stoornissen, dyslexie en dyscalculie, meestal in 

samenhang met andere stoornissen. Molenaar 

behandelt vooral kinderen met spraak en 

taalstoornissen en geeft oromyofunctionele 

therapie. In Nederland wordt de logopedie 

voor dyslexie en dyscalculie niet vergoed, ter

wijl het in België de grootste hap neemt uit het 

budget voor logopedie. Andersom trekt de 

Nederlandse zorgverzekeraar de beurs voor 

logopedische behandeling van communica

tieve problemen door autismespectrumstoor

nissen, de Belgische niet. En hoe zit het met 

meertalige kinderen? Molenaar: ‘Zij vallen vaak 

net tussen wal en schip. Als het puur een pro

bleem is vanwege de tweetaligheid wordt het 

niet vergoed. Maar vaak weet je dat niet bij de 

start van de behandeling en kan er meer achter 

zitten. Daar kom je echter pas in de loop van 

de tijd achter.’ De Vis: ‘Dat is in België ook zo: je 

moet echt kunnen bewijzen dat er een stoornis 

aan de basis ligt en dat is soms moeilijk.’

Dezelfde aanpak
We laten de administratieve zaken even voor 

wat ze zijn en zoomen in op de inhoud van het 

vak. Daar blijken, logischerwijs, veel overeen

komsten te zijn. Het onderwerp articulatie

problemen komt op tafel. Molenaar: ‘Voor een 

kind dat een k niet kan uitspreken, heb je bij 

ons verschillende therapieën. Vaak combineer 

ik ze. Ik gebruik bijvoorbeeld Metaphon, zegt je 

dat wat?’ De Vis: ‘Ja, voor fonologische stoor

nissen gebruik ik dat ook.’ Molenaar: ‘En Hod

son en Paden?’ De Vis: ‘Ja, dat gebruik ik ook, 

afhankelijk van wat het beste werkt bij een 

kind. Soms wordt de behandeling een menge

ling zoals je aangeeft. Ik gebruik af en toe zelfs 

elementen vanuit het dyspraxieprogramma.’ 

Molenaar: ‘Ja, dat doe ik ook. Of ik werk met 

PROMPT, om bepaalde spiergroepen van bui

tenaf te manipuleren. De Vis: ‘Zo te horen pak

ken we het best wel hetzelfde aan. Het is ook 

zo dat we heel veel leunen op Nederland qua 

therapeutische programma’s omdat jullie toch 

wel wat verder staan in een aantal zaken. 

Daarom gebruiken we veel dezelfde materialen 

via de VVL maandelijks met zorgverzekeraars. ‘Wij zouden  

heel wat zaken in de ziekteverzekering anders willen zien, maar 

dat blijft heel moeilijk.’ Molenaar knikt. ‘De communicatie met 

zorgverzekeraars is bij ons ook heel moeizaam. Er loopt nu  

een paramedisch breed onderzoek naar de kostprijzen van 

paramedische zorg, maar de onderhandelingen met de  

zorgverzekeraars blijven ondanks dat moeizaam verlopen.’

In Nederland is er geen limiet aan het aantal behandelingen bij 

bijvoorbeeld spraaktaalstoornissen. In België ligt dat duidelijk 

anders. De Vis: ‘We hebben te maken met vaste behandelperio

des. De behandeling voor dyslexie bijvoorbeeld wordt maar 

twee jaar terugbetaald, terwijl wij weten dat dyslexiepatiënten 

op verschillende momenten in hun leven nood hebben aan 

ondersteuning. Dus wij willen liever behandelen wanneer het 

echt nodig is in plaats van twee jaar aan een stuk.’ Het wantrou

wen sijpelt vaak door bij overleg met de zorgverzekeraars, vindt 

De Vis. ‘Ik zou graag becijferd zien waar dat vandaan komt en 

daar de cijfers van de kwaliteit van het werkveld tegenover zet

ten. Dan kunnen we dat wantrouwen van de zorgverzekeraars 

wegnemen.’

SABINE MOLENAAR: 

Je bent eigenlijk nooit  
klaar met werken
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en methodieken. Bij kinderen met het syn

droom van Down gebruik ik bijvoorbeeld 

 Leespraat, dat is in Nederland ontwikkeld.’ 

Vacatures én werkzoekenden
Logopedisten die in Nederland een baan zoe

ken, kunnen kritisch zijn: er zijn veel vacatures. 

In België ook, maar daar ligt de situatie toch 

net even anders. Er doet zich namelijk een 

vreemd fenomeen voor: veel vacatures én veel 

werkzoekende logopedisten. Hoewel er eigen

lijk al teveel logopedisten zijn, komen er jaar

lijks veel bij vanuit de opleidingen. Zij zouden 

gemakkelijk aan de slag kunnen als zelfstan

dig logopedist. Daar zitten namelijk de vaca

tures, maar ze azen met zijn allen op de 

schaarse vaste banen bij werkgevers. De Vis: 

‘Bij mij was dat ook zo. Ik had voor ogen om  

in een ziekenhuis aan de slag te gaan met 

neurogene stoornissen, maar de plekjes in 

dienstverband zijn heel gering, waardoor je  

als je net afstudeert bijna automatisch in dat 

zelfstandigensysteem rolt.’ 

En daar is het lastig geld te verdienen, zo blijkt. 

Dat lage loon in combinatie met het Belgische 

verbod om kinderen onder schooltijd te behan

delen, betekent vaak werken in de avond en op 

zaterdag. De Vis: ‘Ik zit vaak op zondag, mijn 

enige vrije dag, nog dossiers weg te werken.’ 

Molenaar herkent de euvels waar zelfstandigen 

tegenaan lopen. ‘Vakantiedagen, pensioenop

bouw, dat is allemaal niet automatisch geregeld 

als je voor jezelf begint. Plus dat je eigenlijk 

nooit klaar bent met werken. Ik kan zo vijftien 

behandelingen op een dag hebben, maar tus

sendoor heb ik geen tijd voor dossiervorming, 

verslaglegging en telefoontjes met leerkrachten. 

Dat komt allemaal in mijn vrije tijd. Er zit altijd 

wel in mijn hoofd: oh ja, ik moet dat verslag nog 

maken, die nog bellen of dat nog regelen.’

Lastige combinatie
Maar, zo zegt Molenaar, werken als zelfstan

dige biedt ook veel flexibiliteit. ‘Ik heb twee 

kleine kinderen en kan mijn eigen uren inplan

nen. Ik kan bij de afspraken die ik maak bij

voorbeeld rekening houden met het feit dat ik mijn kinderen 

moet ophalen. Dan ben ik even een uurtje weg. Het voordeel 

voor ons als logopedisten in Nederland is natuurlijk wel dat we 

onder schooltijd mogen behandelen. Daardoor kan ik veel 

behandelingen overdag doen. Als ik ook in de avond en op 

zaterdag zou moeten werken, zou het wel lastig worden om 

mijn werk te combineren met mijn gezin.’

En dat is precies waar veel Belgische logopedisten, net als in 

Nederland vaak vrouwen, tegenaan lopen. De Vis: ‘Als je denkt 

aan een gezin stichten, is het niet zo’n aantrekkelijke job. Ik wil 

ook een gezin, maar het is bijna niet haalbaar om dat te combi

neren met de uren die ik nu werk. Ik kan wel minder gaan wer

ken, maar dan verdien ik ook minder, waardoor ik er misschien 

niet meer voldoende van kan leven. Ik zie veel zelfstandige 

jonge logopedisten stoppen zodra ze aan kinderen beginnen, 

of ze stoppen omdat ze niet meer alle kosten kunnen dragen. 

Degenen die minder klagen over het loon zijn vaak degenen die 

een partner hebben waar ze op kunnen terugvallen. Maar als je 

alleenstaand bent, krijg je toch een heel ander verhaal. Dan zou 

je een job moeten opgeven die je heel graag doet. En zo is het 

wel hè, ik doe mijn job supergraag.’

JOLIEN DE VIS:

 Je moet veel liefde voor  
het beroep hebben  

om het te blijven doen
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Profiel Logopedist: 
één profiel voor 
 opleiding en  
beroepsgroep

Straks is er geen apart beroeps- en 
 opleidingsprofiel meer, maar één profiel 
Logopedist. NVLF en LOOL zetten daar 
gezamenlijk de schouders onder. 

TEKST WILMA VAN HOEFLAKEN  ILLUSTRATIE CHIARA ARKESTEIJN  

‘O ns nieuwe profiel geeft inzicht in hoe er 

wordt gekeken naar de logopedist van nu 

en van de toekomst’, zegt Manon van der 

List. ‘Het is logisch dat NVLF en LOOL dit product 

samen ontwikkelen’, vindt Sofie van Wessel. Manon is 

als vicevoorzitter van de NVLF betrokken bij de tot

standkoming van het profiel. Zij is logopedist en ortho

pedagoog en heeft een eigen logopediepraktijk in een 

paramedisch kindercentrum in Barendrecht. Sofie van 

Wessel is bij de totstandkoming van het profiel betrok

ken als vicevoorzitter van het Landelijk Overleg Oplei

dingen Logopedie (LOOL). Sofie, van origine klinisch 

linguïst en logopedist, is opleidingscoördinator van de 

logopedieopleiding in Almere. Beiden maken deel uit 

van de stuurgroep van het project dat het nieuwe pro

fiel ontwikkelt. 

‘Het huidige beroepsprofiel is uit 2013’, zegt Manon. 

‘Binnen de NVLF herzien we elke vier jaar de producten 

indien dit nodig blijkt te 

zijn. Daarbij kijken we bij

voorbeeld naar nieuwe 

wet en regelgeving en 

nieuwe inzichten.’ Het 

beroepsprofiel stond dus al een 

tijdje op de rol om herzien te 

worden. De NVLF las mee bij het 

ontwikkelen van het nieuwe 

opleidingsprofiel, in 

2017. Daarbij is het 

idee ontstaan om 

deze producten 

aan elkaar te kop

pelen. Na overleg 

tussen NVLF en 

LOOL is besloten er 

een gezamenlijk product 

van te maken. Sofie: ‘Beide 
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>>

organisaties staan voor de kwaliteit van logopedisten 

en toekomstige logopedisten. Samenwerking geeft een 

meerwaarde.’

 

Tot nu toe zijn het beroepsprofiel en het opleidings

profiel afzonderlijke documenten, die door verschil

lende werkgroepen zijn opgesteld. Het zijn profielen 

die nauw met elkaar samenhangen en naadloos op 

elkaar moeten aansluiten. Je kunt stellen dat het eind

resultaat van de opleiding de start vormt van een 

loopbaan als vakbekwame logopedist. ‘Eén profiel zou 

daarom logischer zijn’, stelt Manon. Sofie zegt: ‘Er zijn 

goede voorbeelden van andere beroepsgroepen die 

ook met één profiel werken. Je ziet het bijvoorbeeld bij 

HBOopleidingen rechten, accountancy en pedago

giek.’ Ze voegt eraan toe dat aansluiting tussen het 

beroeps en opleidingsprofiel ook belangrijk is 

omdat beroepsbeoefenaars ook stagebege

leiders zijn. ‘Dat is een zichtbare door

gaande lijn. Het is belangrijk dat je dezelfde 

taal spreekt. Je leidt immers samen een 

nieuwe generatie beroepsbeoefenaars op.’

Het huidige opleidingsprofiel dateert uit 2017. 

‘Voor die tijd was het een competentieprofiel. In 

2017 is voor een andere insteek gekozen. Nu zijn de 

rollen van de logopedist zoals ze door CanMeDS ont

wikkeld zijn, het uitgangspunt’, vertelt Sofie. Bij de tot

standkoming van het huidige opleidingsprofiel las de 

NVLF wel mee, aldus Manon. ‘Toen dachten we: in dit 

product wordt goed beschreven welke rollen in het 

werkveld belangrijk zijn. Het is goed om het profiel ook 

op die manier te herschrijven.’ 

Het profiel wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking 

met het werkveld. NVLF en LOOL zijn vertegenwoor

digd in de stuur en projectgroep. Ook is er een 

 klankbordgroep en zijn er focusgroepen, die zo zijn 

samengesteld dat ze een afspiegeling vormen van het 

Ons nieuwe profiel geeft  
inzicht in hoe er wordt gekeken 

naar de logopedist van nu en  
van de toekomst
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hele werkveld. Sofie: ‘Ook studenten spelen een rol bij 

de totstandkoming van het profiel, en we maken 

gebruik van de kennis van vooruitstrevende experts uit 

bijvoorbeeld andere paramedische beroepsgroepen.’ 

Manon: ‘We willen het product zo breed mogelijk 

maken en we vinden het als NVLF belangrijk om de 

leden op de hoogte te houden van het proces.’ 

De rollen die straks terugkomen in het gezamenlijke 

profiel sluiten aan bij de huidige en toekomstige taken 

en werkzaamheden van de logopedist. Het zijn er 

zeven, namelijk de logopedist, de professional, de 

communicator, de samenwerker, de gezondheids

coach, de ondernemer en de innovator. De rol van 

logopedist vormt het hart van vak: daar gaat het om 

methodisch logopedisch handelen. Daaromheen lig

gen de andere rollen. Sofie: ‘Neem de ondernemer. 

Daarbij moet je zeker niet alleen denken aan de prak

tijkhouder. Het gaat om een ondernemende houding. 

Dat is een proactieve houding die je bijvoorbeeld ook 

in loondienst nodig hebt. Stel dat je in een ziekenhuis 

werkt. Hoe zorg je ervoor dat ook de interne genees

kunde ziet wat de logopedist kan en doet?’

Is het nieuwe profiel ook belangrijk  
voor logopedisten die hun vak 
al langer uitoefenen? 
‘Zeker’, zegt Manon. ‘Het profiel dat we 

nu gezamenlijk ontwikkelen geeft 

inzicht in hoe er wordt gekeken 

naar de logopedist en het is 

gericht op de toekomst. Er 

verandert veel in de zorg. 

Het profiel is dan een mooi 

kader om binnen de context 

van je eigen werkzaamheden te 

zoeken naar wat bij jou past en waar 

je je kunt vernieuwen. Zo kun je je werk 

uitdagend houden.’ De ene logopedist zal 

zich meer herkennen in de ene rol, de 

andere in een andere rol. Manon: ‘De kern

handelingen worden heel concreet beschre

ven. Als er een rol is die je aantrekkelijk vindt en waar 

je je verder in wilt verdiepen, zie je de kernhandelingen 

die daarbij horen en het onderwijs dat je kunt volgen 

voor extra na en bijscholing.’ Dat laatste is een 

belangrijk aspect, stelt Sofie. ‘Het profiel dat nu ont

wikkeld wordt, sluit aan bij de trend van levenslang 

leren en geeft bijvoorbeeld aanknopingspunten voor 

postHBOtrajecten.’ 

Manon is ervan overtuigd dat elke logopedist in welke 

werksetting dan ook zich zal herkennen in het profiel 

en er de elementen uit kan halen die passen binnen 

die werksetting. ‘Ook kun je eventueel je doelgroepen 

uitbreiden’, zegt Sofie. ‘Ik sluit niet uit dat we ons ook 

gaan manifesteren bij groepen die nu niet direct tot 

onze doelgroepen behoren. De cliënt staat meer cen

traal en de logopedist vervult meer de rol van gezond

heidscoach. Bijvoorbeeld: hoe kun je meer zorg in de 

wijk ondersteunen? Ik denk dat we die kant ook 

opgaan.’ Manon verwacht dat in de komende jaren 

binnen de gezondheidszorg de rol van preventie 

steeds groter wordt. Ook daar komt de gezondheids

coach weer om de hoek kijken. ‘Als logopedisten moe

ten we kennis hebben van preventie en evidence 

based kunnen onderbouwen waarom we vinden dat 

bepaalde preventieactiviteiten heel goed bij ons werk

veld passen.’ Ze wijst erop dat er veel verandert in de 

gezondheidszorg en dat die veranderingen snel gaan. 

‘Daar houden we rekening mee. Met de kennis van nu 

willen we laten zien waar we denken te staan over vijf 

of tien jaar. We willen niet dat er opeens iets heel 

anders van logopedisten wordt verwacht, zonder dat 

ze daarvan op de hoogte zijn gesteld.’

Sofie: ‘Ik denk dat het nieuwe profiel ons 

ook kan helpen in de profilering van ons 

beroep, bijvoorbeeld in gesprekken met 

zorgverzekeraars en het ministerie. Het is 

belangrijk dat we zicht hebben op wat 

we doen en op potentiële kansen. 

Het profiel kan bijdragen aan het 

uitbreiden van doelgroepen en het 

aanscherpen van rollen.’ Manon 

beaamt dat. ‘We laten hiermee zien 

dat ons vak heel breed is en dat je 

er veel kanten mee op kunt. Nu is 

er een vacatureoverschot. Het pro

fiel kan er ook aan bijdragen dat we 

meer jongeren enthousiast maken 

voor ons vak.’ 

We laten hiermee zien dat  
ons vak heel breed is en dat je er 

veel kanten mee op kunt
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De huidige gouden standaardbehandeling voor adductor spasmodi-
sche dysfonie (AdSD) bestaat uit het injecteren van botulinetoxine 
A-injecties (BTX) in de adductormusculatuur. Deze studie werd 
opgezet om de korte en lange termijn stemresultaten na een endosco-
pische laser thyroarytonoïd myoneurectomie (TA-myoneurectomie) 
te evalueren en deze te vergelijken met de stemresultaten na BTX-
injectie in dezelfde patiënt.

Tegenwoordig bestaat er consensus dat 
conservatieve behandelingen zoals stem-
therapie, geen oplossing bieden voor pati-
enten met AdSD (Murry & Woodson, 1995; 
Pearson & Sapienza, 2003). Er is gebleken 
dat stemtherapie de stemkwaliteit niet 
verbetert (Silverman, Garvan, Shrivastav, 
& Sapienza, 2012). Stemtherapie kan wel 
ondersteunend zijn aan de behande-
ling van AdSD-patiënten, doordat de pati-
ent meer controle over zijn stem ervaart 
(Murry & Woodson, 1995; Pearson & Sapi-
enza, 2003). De huidige gouden standaard-
behandeling bestaat uit botulinetoxine 
A-injecties (BTX) in de laryngeale adduc-
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Spasmodische dysfonie: 
opereren of injecteren?
Een vergelijking vanuit het perspectief van patiënten met  
adductor spasmodische dysfonie

tor musculatuur. De BTX zorgt voor tij-
delijke, partiële verlamming (chemische 
denervatie) van de geïnjecteerde spieren. 
Daardoor ontstaat een partiële parese van 
de stemplooien, met als gevolg een min-
der krachtige sluiting van de glottis. Dit 
geeft vermindering van AdSD-symptomen 
(Isshiki, Haji, Yamamoto, & Mahieu, 2001). 
In poliklinische setting wordt zo met een 
BTX-injectie een aanzienlijke verbetering in 
stemkwaliteit bereikt. Het gebruik van BTX-
injecties heeft echter ook verschillende 
nadelen. Eén daarvan is – inherent aan het 
werkingsmechanisme – het terugkeren van 
symptomen, waardoor steeds opnieuw 

injecties nodig zijn. Hoelang de verbetering 
na een injectie aanhoudt verschilt per pati-
ent, maar is gemiddeld slechts 3-6 maan-
den (Mendelsohn & Berke, 2012). Vlak 
na de toediening van een nieuwe injec-
tie, zorgt een periode van heesheid tijde-
lijk voor een verminderde stemkwaliteit 
(Novakovic, Waters, D'Elia, & Blitzer, 2011). 
Dit maakt dat de maximale effecten van 
BTX vertraagd optreden. Bovendien is er 
een toename van klachten voorafgaand 
aan de volgende injectie. Hierdoor wordt 
het optimale stemgeluid maar gedurende 
30% van een injectiecyclus bereikt (Men-
delsohn & Berke, 2012; Paniello et al., 2008). 
Bijkomende nadelen van de BTX-behande-
lingen zijn daarnaast het gebrek aan een 
voorspelbare dosis-respons relatie. Dit 
geldt niet alleen tussen de verschillende 
patiënten, maar zelfs binnen dezelfde pati-
ent. Dat betekent dat het lastig is om bij 
iedere injectie hetzelfde effect te berei-
ken. Dit zogenaamde ‘rollercoaster effect’ 
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van de BTX-behandelingen, met de onbe-
trouwbaarheid van de stem en daarmee 
geassocieerde emotionele spanning, zor-
gen voor psychologische stress met grote 
impact op de kwaliteit van leven (Paniello 
et al., 2008). Daarnaast zijn de kosten van 
de BTX-injecties, de reiskosten en werkda-
gen die de patiënt moet opnemen nega-
tieve aspecten van de BTX-behandelingen 
(Mendelsohn & Berke, 2012). Daarom is er 
behoefte aan een behandeling met een 
stabieler en langduriger effect. 

Chirurgische interventies zouden mogelijk 
een definitieve oplossing kunnen bieden. 
Het is echter vooralsnog onduidelijk welke 
chirurgische procedure het beste de endo-
laryngeale hyperadductie tijdens fonatie 
opheft. Momenteel zijn de meest gebruikte 
operatieve technieken een thyroplas-
tiek type II (TP II) en een endoscopische 
laser thyroarytonoïd myoneurectomie 
(TA-myoneurectomie), zie figuur 1. Bij de 
TP II wordt door een verticale, anterieure 
splitsing en fixatie van het thyroïdkaak-
been met een siliconen- of titaniumbrug 
getracht de overmatige sluiting van de 
glottis te voorkomen. Deze brug vergroot 
de opening tussen de stemplooien ter 
hoogte van de anterieure commissuur 
en voorkomt daarmee dat AdSD-symp-
tomen kunnen optreden(Chan, Baxter, 
Oates, & Yorston, 2004; Isshiki & Sanuki, 
2010; Pearson & Sapienza, 2003; Sanuki 
& Yumoto, 2017). Een TA-myoneurecto-
mie bootst het effect van de BTX-injec-
ties na, door zich direct te richten op de 
adductormusculatuur. Hierbij worden de 
musculus thyroarytenoïdeus, terminale 
zenuwen en neuromusculaire overgan-
gen in zijn geheel verwijderd. Door de TA in 
zijn geheel te verwijderen wordt spier- en 
zenuw regeneratie getracht te voorkomen 
(Pearson & Sapienza, 2003). Dit zou poten-
tieel kunnen leiden tot een langdurigere 
oplossing dan de BTX-injecties. Nomoto et 
al. vergeleken de uitkomsten van TP II met 
de uitkomsten van een TA-myoneurec-
tomie (Nomoto et al., 2015). Stemgeving 
verbeterde na beide procedures, maar 

significant betere uitkomsten in strangu-
latie, onderbreking van de stem (‘stac-
cato’), tremor en ernst van de afwijking 

werden gevonden na TA-myoneurecto-
mie (Nomoto et al., 2015). Een bijkomend 
voordeel van de TA-myoneurectomie, is 
dat het een relatief eenvoudige standaard 
endoscopische laserprocedure is. Er is 
geen chirurgische benadering via de hals 
nodig. De resultaten van recente studies 
naar de langetermijnuitkomsten van een 
TA-myoneurectomie zijn hoopvol (Gandhi, 
Remacle, Mishra, & Desai, 2014; Hussain & 
Shakeel, 2010; Su, Lai, Wu, & Huang, 2010; 
Tsuji, Takahashi, Imamura, Hachiya, & Sen-
nes, 2012). Om deze redenen geven wij de 
voorkeur aan een TA-myoneurectomie als 

IN HET KORT

Onderzoeksvraag. De huidige gouden standaardbehandeling voor 

adductor spasmodische dysfonie (AdSD) bestaat uit botulinetoxine 

A-injecties (BTX)in de adductor musculatuur. Dit is de eerste bij ons 

bekende studie, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen stem-

kwaliteit na endoscopische thyroarytenoïdeus (TA) myoneurectomie 

en stemkwaliteit met BTX. 

Methode. Tussen 07-2013 en 09-2016 werden 22 AdSD-patiënten 

geopereerd. De subjectieve stemkwaliteit, gedefinieerd als de handi-

cap die de patient door zijn stem ervaart, werd gemeten met de Voice 

Handicap Index (VHI) en een Likert scale stemvragenlijst. Data wer-

den verzameld op vier meetmomenten; preoperatief met en zonder 

BTX en op drie maanden en 12 maanden postoperatief (korte- en lan-

getermijneffect). 

Resultaten. De postoperatieve stemkwaliteit was na 12 maanden in 

12 van de 22 patiënten vergelijkbaar met de stemkwaliteit met BTX. 

Tien van de 22 patiënten, ondergingen na gemiddeld 18 maanden een 

heroperatie omdat hun oorspronkelijke stemprobleem terugkeerde. 

Conclusie. Deze studie toonde initieel veelbelovende resultaten na 

een TA-myoneurectomie. Na een aantal maanden ontstond echter 

een tweedeling: 55% van de patiënten behield op lange termijn een 

vergelijkbare postoperatieve stemkwaliteit als verkregen met BTX-

injectie. In 45% van de patiënten keerden gedurende verdere follow-

up hun AdSD-stemklachten terug, waarvoor zij allen een heroperatie 

ondergingen. Dit onderzoek biedt belangrijke inzichten voor de coun-

seling van AdSD-patiënten die een TA-myoneurectomie als definitie-

ve behandeling voor hun AdSD overwegen. 

>>

SPASMODISCHE DYSFONIE IS  
EEN FOCALE UITING VAN  

DYSTONIE, WAARBIJ TIJDENS 
FONATIE ONWILLEKEURIGE 
SAMENTREKKING VAN DE 

 ENDOLARYNGEALE SPIEREN 
OPTREEDT
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primaire chirurgische procedure voor pati-
enten met AdSD in ons centrum. 

Voor zover ons bekend is nooit eerder een 
vergelijking gemaakt tussen de gouden 
standaard BTX-behandeling en een chirur-
gische procedure. Dit is essentieel om te 
beoordelen of postoperatief een vergelijk-
bare stemkwaliteit verkregen kan worden 
als met BTX en de nadelen van een chirur-

gische procedure opwegen tegen de voor-
delen van de BTX-behandelingen. 

Het eerste doel van deze studie is daarom 
om de korte en lange termijn stemresulta-
ten na een TA-myoneurectomie te evalue-
ren. Het tweede doel van onze studie is om 
deze stemresultaten te vergelijken met de 
beste stemresultaten met BTX-behande-
ling bij dezelfde patiënt met AdSD. 

Methode
Patiënten
Tussen juli 2013 en september 2016 onder-
gingen 22 patiënten met AdSD een TA-myo-
neurectomie, uitgevoerd door dezelfde 
chirurg (A.M.P.L.). Iedere patiënt had een 
postoperatieve follow-up-duur van 12 
maanden of langer in het kader van regu-
liere zorg. Preoperatief onderging iedere 
patiënt tenminste twee jaar herhaalde-
lijke BTX-behandelingen. Selectiecriteria 
voor inclusie waren zoals opgesteld door 
Tsuij et al.; (1) AdSD-diagnose vastgesteld 
door een team van ervaren laryngologen 
en logopedisten, (2) Eerdere verbeteringen 
van stemkwaliteit na BTX-behandelingen 
in de TA, (3) Vrijwillige keuze van patiënt 
voor chirurgische interventie, waarbij een 
definitieve behandeling nagestreefd wordt 
en (4) informed consent. Demografische 
data, waaronder geslacht, leeftijd en voor-
geschiedenis van BTX-injecties werden ver-
zameld van alle patiënten. De studie werd 
goedgekeurd door de lokale medisch ethi-
sche commissie.

Chirurgische techniek
Het doel van de TA-myoneurectomie was 
om de musculus thyro-arytenoideus inclu-
sief de innervatie, de eindtakken van de 
nervus laryngeus recurrens te verwijderen 
(zie figuur 1). 

Evaluatie stemkwaliteit 
De subjectieve stemkwaliteit, gedefini-
eerd als de handicap die de patiënt door 
zijn stem ervaart, werd gemeten vanuit het 
perspectief van de patiënt met de Voice 
Handicap Index (VHI) en een niet-gevali-
deerde vragenlijst. 

De VHI, ontwikkeld door Jacobson et. al., 
en in het Nederlands gevalideerd door Ver-
donck et al, bestaat uit 30 items (Jacob-
son, 1997; Verdonck-de Leeuw IM, 2002). 
Hierbij wordt bekeken hoe de patiënt zijn 
stem en de gevolgen van zijn stem op zijn 
leven, beoordeelt op de aspecten ‘functio-
naliteit’, ‘fysiek’ en ‘psychologisch.’ Elk ant-
woord wordt gescoord van 0 (nooit) tot 4 

EN DAN 

Met dit artikel willen wij een bijdrage leveren aan de vroegtijdige her-

kenning en counseling van patiënten met de diagnose AdSD. AdSD (of 

spasmodische dysfonie) wordt vaak als kameleon van de stemstoornis-

sen omschreven omdat het zich op vele manieren kan presenteren. Om 

die reden is het bij onvoldoende ervaring dan ook lastig te herkennen. 

Patiënten klagen over een geknepen stemgeluid met staccato-achtige 

spraak waarbij, vooral bij woorden die beginnen met een klinker, de 

stem hapert. De stemgeving verbetert vaak bij reflexmatige uitingen 

zoals lachen, huilen, gapen, en bij praten in de slaap. Het kenmerkende 

knijpende stemgeluid vermindert meestal bij alcoholgebruik, fluiste-

ren of zingen. Verergering treedt sneller op bij stress, inspanning of 

aan de telefoon (www.dystonievereniging.nl).

 

AdSD kenmerkt zich door een geknepen fonatie en is meestal gelei-

delijk ontstaan. Stemgeven bij logische reeksen (bijvoorbeeld tellen), 

gebruik van de kopstem of fluisteren is meestal normaal of beter. Ook 

bij laryngostroboscopische evaluatie kan het stemgeven zich norma-

liseren door de zogenaamde sensory trick. Starten van de fonatie op 

klinkers wordt vaak als het lastigst ervaren.

Bij het stellen van de diagnose kunnen de volgende anamnesevragen 

en opdrachten behulpzaam zijn:

- Anamnestisch valt vaak op dat de patiënt de stemklachten om-

schrijft als het dichtgeknepen worden van de keel, dat telefoneren 

als zeer lastig wordt ervaren en dat bij emoties, zingen en na ge-

bruik van alcohol het spreken vaak makkelijker gaat.

- Fonatie op /A/ (geknepen stemgeluid)

- Fluisteren of spreken in kopstem (minder geknepen geluid en erva-

ren van meer gemak)

- Testzin : ‘Adam at altijd een appel op’ (deze zin wordt als zeer lastig 

ervaren en klinkt bij elke steminzet erg geknepen). 
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(altijd), met een totaalscore tussen 0-120 
(Jacobson, 1997). Verbeteringen van 10 
punten of meer worden beschouwd als kli-
nisch relevant in individuen in de klinische 
praktijk. Verbeteringen van 15 punten of 
meer, worden beschouwd als klinisch rele-
vant in individuen in studiesettingen (De 
Bodt M, 2000; Van Gogh et al., 2007; Ver-
donck-de Leeuw IM, 2002). De gemiddelde 
VHI-score in de algemene populatie is 6 
(Dejonckere et al., 2012). 

De niet-gevalideerde vragenlijst over de 
stem gerelateerde klachten is een Likert 
scale (Self Assesment Likert scale, SALS), 
die werd ontwikkeld in ons eigen centrum. 
De vragenlijst bestaat uit rapportcijfers 
die de patiënt geeft aan de verschillende 
domeinen van de stem. 

De SALS bestaat uit drie domeinen; vier 
vragen over het domein ‘stemkwaliteit’, 
drie vragen over domein ‘communicatie’ 
en drie vragen over domein ‘slikken.’ In de 
domeinen ‘stemkwaliteit’ en ‘communi-
catie’ wordt ieder antwoord gescoord van 
0 (maximale klachten) tot 10 (geen klach-
ten). In het ‘slikken’ domein worden ant-
woorden omgekeerd gescoord, met 10 als 
maximale klachten. De SALS-vragenlijst is 
bijgevoegd in appendix 1. 

Bij iedere patiënt werden op vier meetmo-
menten (zie figuur 2) de stemkwaliteitsre-
sultaten (VHI + SALS) gemeten. Het eerste 
meetmoment was als het effect van de 
BTX-injectie volledig was uitgewerkt en 
de stem op zijn slechtst was. De tweede 
meting werd gedaan na een BTX-injectie, 
op het moment dat het maximale stem-
resultaat van de BTX-injectie was bereikt. 
Postoperatief waren na 3- en 12 maanden 
het 3e en 4e meetmoment.

Aangezien de patiënten meerdere BTX-
behandelingen hadden ondergaan in 
het verleden, waren zij allen bekend met 
de effecten van de behandeling. Zo kon-
den zij zelf beoordelen wanneer het effect 
van de BTX-injectie maximaal was. Zo ook 

wanneer het effect was verdwenen en zij 
hun ‘baseline’ stemkwaliteit weer hadden 
bereikt. Er werd de patiënten gevraagd 
preoperatief op deze momenten contact 

op te nemen met de polikliniek voor hun 
eerste en tweede stemresultaatmeting. 

Statistische analyse
SPSS voor Mac (IBM, versie 24, United 
States) werd gebruikt om de data te analy-
seren. Descriptieve data werden berekend 
voor iedere variabele. Statistische analyses 
werden uitgevoerd met onder andere de 
Wilcoxon’s signed rank test voor gepaarde 
variabelen om de pre- en postoperatieve 
stemresultaten te vergelijken. >>

FIGUUR 1. 

FIGUUR 2. 

‘responders’ versus ‘non-responders’
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Resultaten
In totaal werden 22 patiënten geïnclu-
deerd voor analyse. Iedere patiënt had een 
follow-upduur van tenminste éen jaar. De 
demografische data staan samengevat in 
tabel 1. De leeftijd varieerde van 25-75 jaar, 
met een mediane leeftijd van 50 jaar. De 
meerderheid van de patiënten was vrouw 
(64%). Preoperatief heeft iedere patiënt 

meerdere jaren BTX-behandelingen onder-
gaan, met een mediane behandelduur van 
5.5 jaar. Mediane follow-upduur was 30 
maanden, met een interquartielrange van 
27 tot 36 maanden. 

De gemiddelde uitkomsten van de VHI en 
SALS zijn samengevat in tabel 2. De resul-
taten van het ‘slikken domein’ van de SALS 

staan niet vermeld in de tabel, omdat de 
patiënten pre- of postoperatief geen slik-
klachten hadden. 

In de resultaten is te zien dat de preopera-
tieve stemresultaten (VHI + SALS) significant 
verbeterden met BTX (M1-M2, tabel 2). Op 
M3 (meetmoment drie maanden postope-
ratief), werden geen statistisch significante 

M1† mean (SD) M2†
mean (SD)

P1
M1-M2

M3†
mean (SD)

M4†
mean (SD)

P3
M2-M4

Stemkwaliteit1 3.95 (1.46) 7.68 (1.56) 0.000* 7.64 (1.43) 6.48 (2.04) 0.041

Stemfunctie1 2.91 (1.97) 7.09 (1.93) 0.000* 7.73 (1.91) 5.68 (2.77) 0.101

Stemvolume1 4.68 (1.78) 7.27 (1.80) 0.000* 7.82 (1.62) 7.27 (2.10) 0.895

Steminvloed1 2.18 (1.89) 4.95 (3.47) 0.004* 6.64 (3.40) 5.91 (3.58) 0.364

Communicatie  
met vrienden1

5.73 (2.41) 8.86 (1.52) 0.000* 8.82 (1.44) 7.68 (2.34) 0.064

Communicatie  
met vreemden1

4.73 (2.19) 8.50 (1.77) 0.000* 8.68 (1.49) 7.86 (2.30) 0.285

Communicatie
tijdens lezing1

2.14 (1.83) 6.45 (2.46) 0.000* 7.00 (2.66) 5.50 (3.70) 0.372

VHI 67.55 (16.32) 39.27 (20.87) 0.000* 29.64 (21.50) 43.14 (27.57) 0.639

De stemresultaten (SALS + VHI) verbeterden preoperatief significant met BTX in vergelijking tot de stem zonder BTX (P1 M1-M2). Drie maanden postoperatief, werden 
geen significante verschillen gevonden met de preoperatieve stemresultaten met BTX (P2 M2-M3). Twaalf maanden postoperatief, verschilden geen van de stemresulta-
ten significant van de preoperatieve stemresultaten met BTX (P3 M2-M4). 
1 Onderdelen van de SALS-vragenlijst
*Statistisch significantie niveau (p < 0.006; α = 0.05)
†M1 = preoperatief meetmoment van stem zonder BTX
†M2 = preoperatief meetmoment van stem met BTX 
†M3 = 3 maanden postoperatief meetmoment van stem
†M4 = 12 maanden postoperatief meetmoment van stem

TABEL 2. Gemiddelde (mean) pre- en postoperatieve stemresultaten (‘self-assessment Likert scale’ (SALS) en VHI.

Aantal (%) Mediaan Interkwartiel range

Geslacht

Vrouw 14 (63.6%)

Man 8 (36.4%)

Leeftijd (jaren) 50 44.3-62.3

Preoperatieve BTX-behandeling (jaren) 5.5 3-13.5

Postoperatieve follow-up (maanden) 30 26.8-36.3

Multifocale dystonia 

Aanwezig (patiënten) 18 (81.8%)

Afwezig (patiënten) 4 (18.2%)

TABEL 1. Demografische gegevens.
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of klinisch relevante verschillen gevonden 
tussen de gouden standaard BTX-behan-
delingen en de postoperatieve stemkwali-
teit (VHI-verschilscore 9.63, zie M2-M3 tabel 
2). Ook de langetermijn VHI-uitkomsten 
op M4 (meetmoment 12 maanden posto-
peratief), toonden geen statistisch signifi-
cante of klinisch relevante verschillen met 
de stemkwaliteit met BTX (M2-M4, tabel 2). 
Wat echter wel opviel op M4, is dat er in 
vergelijking met M3 sprake leek te zijn van 
een verslechterende trend in stemkwali-
teit, al was dit verschil niet klinisch relevant 
(met een VHI-verschilscore van 13.5) of sta-
tistisch significant.

Gedurende verdere follow-up van > 12 
maanden, bleek dat 10 van de 22 (45%) 
patiënten een heroperatie ondergin-
gen, de zogenaamde ‘non-responders’, 
(tabel 3) omdat hun ‘dystonie-stem’ terug-
keerde. Gemiddelde tijd tussen de eer-
ste en heroperatie was 18 maanden met 
een range van 7-32 maanden. Het onder-
scheid tussen de patiënten die uiteinde-

M5† mean (SD),
N = 10

P*
M2-M5

M6† mean (SD), 
N = 4

P*
M2-M6

Stemkwaliteit1 7.50 (1.27) 0.722 8.50 (5.07) 0.655

Stemfunctie1 7.60 (1.84) 0.337 4.50 (1.92) 0.180

Stemvolume1 7.00 (2.40) 0.512 6.25 (2.99) 0.713

Steminvloed1 7.20 (1.93) 0.074 5.00 (.82) 0.144

Communicatie  
met vrienden1

8.70 (1.49) 0.713 6.25 (2.06) 0.180

Communicatie  
met vreemden1

8.60 (1.43) 0.496 6.00 (1.83) 0.285

Communicatie
tijdens lezing1

6.60 (1.96) 0.497 4.25 (.96) 0.414

VHI 31.30 (16.30) 0.059 57.50 (12.12) 0.273

Na heroperatie worden geen significante verschillen gevonden tussen de postoperatieve stemresultaten (VHI + SALS) en de bijbehorende preoperatieve stemresultaten 
met BTX. 
1 Onderdelen van de SALS-vragenlijst
*Statistisch significantie niveau (p < 0.006; α = 0.05)
†M2 = preoperatief meetmoment van stem met BTX (gematched per opnieuw geopereerde patiënt, voor M5 N= 10, M6 N=4).
†M3 = 3 maanden post heroperatie, meetmoment van stem (N= 10). 
†M4 = 12 maanden post heroperatie, meetmoment van stem (N=4)

TABEL 3. Gemiddelde (Mean) stemresultaten; VHI en ‘self-assessment Likert scale’ (SALS) na heroperatie. 

lijk een tweede procedure ondergingen 
(‘non-responders’) en de patiënten die dit 
niet deden (‘responders’) was op M4 terug 
te zien. Er was op M4 sprake van een signi-
ficant (p = 0.000, Figuur 2) verschil tussen 
de gemiddelde VHI-scores in de twee groe-
pen, met een gemiddelde VHI-score van 68 
(range 46-99) in de ‘non-respondergroep’ 
en 23 (range 5-48) in de ‘respondergroep’. 

De stemresultaten van alle geherope-
reerde patiënten waren drie maanden 
na hun heroperatie vergelijkbaar met de 
stemresultaten na BTX-injectie (M2-M5, 
tabel 3). Vier patiënten hadden een fol-
low-up van 12 maanden na hun 2e opera-

tie (M2-M6, tabel 3). Bij deze vier patiënten 
toonde hun stemresultaat na 12 maan-
den opnieuw een klinische relevante ver-
slechtering (VHI-verschilscore 26.2), ten 
opzichte van het behaalde stemresultaat 
drie maanden na hun 2e operatie. 

Terugkijkend was het niet mogelijk om 
preoperatief duidelijk te differentiëren 
tussen de ‘non-responders’ die uiteinde-
lijk een tweede operatie ondergingen, en 
‘responders’ die wel goede stemresulta-
ten behielden. Er konden geen statistisch 
significant verschillende prognostische 
factoren, zoals geslacht, leeftijd, aanwe-
zigheid van multifocale dystonie, aantal 
jaar BTX-behandelingen in voorgeschiede-
nis of preoperatieve SALS-scores, voor het 
ondergaan van een heroperatie geïdenti-
ficeerd worden. Wel bleek er een klinisch 
relevant verschil te zijn in preoperatieve 
VHI-scores tussen de twee groepen van 
15.7 punten op M1 en 17.1 punten op M2 
(zie figuur 2), waarbij alleen het VHI-ver-
schil op M1 ook statistisch significant was. >>

DE HUIDIGE GOUDEN  
STANDAARDBEHANDELING 

BESTAAT UIT BOTULINETOXINE 
A-INJECTIES
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Behalve de chirurgische verwijdering van 
granuloomweefsel in drie patiënten, wer-
den geen complicaties of bijwerkingen 
gevonden. 

Discussie
Het eerste doel van deze studie was om 
de korte en lange termijn effect na een TA-
myoneurectomie te onderzoeken. Korte 
termijn effecten werden gedefinieerd als 
drie maanden postoperatief en lange ter-
mijn effecten als 12 maanden postope-
ratief, gezien wij verwachtten dat na éen 
jaar een stabiel effect bereikt zou worden. 
Onze korte- en lange termijn stemresulta-
ten kwamen overeen met resultaten uit 
eerdere studies, die een gunstig effect lie-
ten zien 12 maanden na een TA-myoneu-
rectomie (Nomoto et al., 2015; Su et al., 
2010; Tsuji et al., 2012). Echter, gedurende 
verdere follow-up (na gemiddeld 18 maan-
den), ondergingen 10 van de 22 patiënten 
(45%) uiteindelijk een heroperatie omdat 
hun oorspronkelijke dystonie-symptomen 
terugkeerden. Als de stemkwaliteit tus-
sen deze ‘non-respondergroep’ vergele-
ken werd met de ‘respondergroep’ (12 van 
de 22 patiënten, 55% die geen heropera-
tie nodig hadden), bleek er een significant 
verschil te zijn in VHI-scores. Twaalf maan-
den na de eerste operatie bleek de VHI in 
de ‘non-respondergroep’ significant slech-
ter. Opvallend was dat alle 10 ‘non-res-
ponders’ na hun 2e operatie vergelijkbare 
goede korte termijn stemresultaten ver-
kregen als na hun eerste operatie. Maar 
12 maanden na hun tweede operatie, was 
opnieuw een dalende trend te zien in hun 
stemkwaliteit. Er waren ten tijde van deze 
studie maar vier patiënten die een follow-
up-duur van 12 maanden na hun tweede 
operatie hadden, waardoor er nog geen 
definitieve conclusies getrokken kunnen 

worden over de langetermijnresultaten na 
heroperatie. Deze bevindingen suggereren 
echter, dat een stabiel stemresultaat met 
een TA-myoneurectomie slechts bereikt 
kon worden in 55% (‘responders’) van de 
patiënten en de ‘non-responders’ weinig 
baat hadden bij de operatie.

Wij weten niet waarom de AdSD-sympto-
men terugkeerden in de ‘non-responder-
groep’. Mogelijk komt dit doordat er niet 
genoeg spier- en/of zenuwweefsel is uit-
genomen tijdens de eerste operatie. Dit 
zou betekenen dat de recidiverende AdSD-
symptomen veroorzaakt worden door 
re-innervatie van achtergebleven spier-
weefsel. Een andere verklaring zou kun-
nen zijn dat de terugval wordt veroorzaakt 
door de onderliggende dystonie middels 
centrale activatie van andere intrinsieke 
laryngeale adductorspieren, zoals de m. 
cricoarytenoïdeus lateralis en m. intera-
rytenoideus. Overmatige toename van 
fibrose, waarbij de TA anatomisch wordt 
nagebootst en de glottis gevuld wordt, zou 
een derde mogelijke verklaring zijn. Deze 
fibrose zou kunnen leiden tot ‘makkelij-
kere’ sluiting van de glottis, waarbij door 
dystonische activiteit de overgebleven 
adductorspieren geactiveerd worden. 

Het tweede doel van onze studie was om 
te evalueren of een TA-myoneurectomie 
opweegt tegen de voordelen BTX-behan-
delingen. Zoals beschreven in de syste-
matische review van Van Esch et al. (2017) 
is er tot op heden geen klinische studie 

gedaan die de effecten na BTX-injectie 
met de effecten na een TA myoneurecto-
mie vergelijkt in AdSD-patiënten (van Esch, 
Wegner, Stegeman, & Grolman, 2017). Dat 
maakt het lastig om te adviseren over  
een voorkeursbehandeling (van Esch et al., 
2017). Onze studie is de eerste studie die 
de stemresultaten na een TA-myoneurec-
tomie vergelijkt met de huidige gouden 
 standaardbehandeling met BTX-injectie. 

Door gebrek aan follow-upduur na herope-
ratie, kunnen vooralsnog geen conclusies 
getrokken worden over de ‘non-respon-
dergroep’. Maar onze resultaten lieten wel 
zien dat ‘respondergroep’ een stemkwali-
teit bereikte die vergelijkbaar was met de 
stemkwaliteit met BTX, zowel drie als 12 
maanden na hun TA-myoneurectomie. Dit 
suggereert dat een stabiele lange termijn 
stemkwaliteit, vergelijkbaar met de stem-
kwaliteit met BTX, bereikt kan worden in 
een deel van de patiënten na TA-myoneu-
rectomie. Aangezien in onze studie enkel 
de beste stem met BTX gemeten werd, 
en geen rekening werd gehouden met de 
duur van dit stemresultaat, zullen de voor-
delen van een TA-myoneurectomie in wer-
kelijkheid mogelijk nog groter zijn wanneer 
het ‘rollercoastereffect’ wordt meegewo-
gen in het beoordelen van het resultaat. 

Desgevraagd, ondanks dat dit geen onder-
deel van ons onderzoek was, antwoordde 
iedere ‘responder’ in ons cohort dat zij hun 
tijdelijke beste stemkwaliteit na BTX zou-
den omschrijven als iets beter dan hun 
stemkwaliteit na hun TA-myoneurectomie. 
Dit was in tegenspraak met onze resultaten 
die geen verschillen lieten zien. Mogelijk 
komt dit door het subjectieve karakter van 
onze uitkomstmaten. Desondanks stel-
den alle ‘responders’ dat zij terugkijkend 
nog steeds de voorkeur gaven aan een TA-
myoneurectomie en deze aan andere pati-
enten zouden aanbevelen, ondanks het 
feit dat zij af en toe de goede stemkwali-
teit misten die met de BTX-injecties verkre-
gen kon worden. Zij stelden allen dat het 
voordeel van een betrouwbare en stabiele 
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stem, zonder het ‘rollercoaster effect’ van 
de BTX-injecties, zorgde voor essentiële 
verbeteringen in hun sociale zelfvertrou-
wen en kwaliteit van leven. 

Een belangrijke nevenbevinding van deze 
studie was dat geen van de patiënten ver-
slechterde of significante complicaties 
ondervond na een TA-myoneurectomie. 

De methodologische beperking van deze 
studie, naast het subjectieve karakter van 
de uitkomstmaten, is de relatief kleine stu-
diepopulatie. Daarnaast kozen de pati-
enten allen vrijwillig voor de operatie en 
werden zij daarbij niet gerandomiseerd. 
Daarom zouden de resultaten mogelijk 
beïnvloed kunnen zijn door ‘confounding 
by indication.’ Dat betekent dat deze pati-
enten niet representatief zouden kunnen 
zijn voor de AdSD-populatie. Tevens zou-
den er andere factoren kunnen meespe-
len (zoals hogere verwachtingen, ernst 
van de symptomen, geslacht of leeftijd) op 
de behaalde resultaten in ons onderzoek. 
Daarom kan niet gezegd worden of onze 
resultaten gegeneraliseerd kunnen wor-
den naar de gehele AdSD-populatie. 

Conclusie 
AdSD is een zeldzame, lastig te herkennen 
diagnose. De huidige gouden standaard-
behandeling bestaat uit botulinetoxine 
A-injecties (BTX). Aan deze behande-
ling zitten echter vervelende nadelen. De 
belangrijkste daarvan is de cyclus van 
herhaaldelijke injecties, wat een ‘roller-
coaster-effect’ tot gevolg heeft. Een TA-
myoneurectomie zou mogelijk een lange 
termijn oplossing bieden voor een select 

deel van de patiënten. Onze resultaten dra-
gen bij in de counseling van patiënten met 
AdSD die een TA-myoneurectomie als defi-
nitief behandelingsalternatief voor BTX-
behandelingen overwegen.
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KENNIS

De omgeving van een kind met communi-
catieve beperkingen staat vaak voor spe-
ciale uitdagingen. De implementatie van 
een communicatiehulpmiddel is één van 
die uitdagingen. Ouders zijn meestal wel 
voldoende betrokken bij het proces van 
de aanvraag en willen het hulpmiddel 
graag gaan gebruiken. Zij weten echter 
vaak niet waar te beginnen. De Communi-
catie Matrix is een geschikt middel om de 
expressieve vaardigheden in kaart te bren-
gen en samen met ouders duidelijke doe-
len te stellen voor de ondersteuning van 
de communicatie. 

Communicatie Matrix 
De Communicatie Matrix heeft als doel de 
expressieve communicatieve vaardighe-

Zich normaal ontwikkelende kinderen krijgen door de ouders intuï-
tief taal aangeboden. Ouders bieden al vanaf de geboorte volop taal 
aan zonder hiervoor iets terug te verwachten. Bij kinderen met een 
ernstige communicatieve beperking wordt vaak gekozen om de com-
municatie met foto’s of pictogrammen te gaan ondersteunen. Het 
intuïtieve gesproken taalaanbod van de ouders komt in dit geval niet 
overeen met de grafische vorm waarmee het niet-sprekende kind 
communiceert. De kinderen, die gebruik maken van Ondersteunde 
Communicatie, krijgen zodoende minder correct aanbod (Porter, 2012). 
Bekend is dat kinderen met een communicatieve beperking, die 
gebruik maken van een ondersteunend hulpmiddel, vaak minder 
communicatief vaardig zijn. Dit uit zich in een beperkt gebruik van 
communicatieve functies, een kleinere woordenschat en een achter-
stand in grammaticale ontwikkeling (Andzik, 2017; Willke, 2018). 

den van kinderen en volwassenen met een 
ernstige of meervoudige handicap, met 
inbegrip van zintuiglijke, motorische en 
cognitieve stoornissen, in kaart te brengen 
(Rowland, 2013). De Communicatie Matrix 
heeft ten opzichte van andere observa-
tielijsten als meerwaarde dat de resul-
taten worden gepresenteerd in een zeer 
overzichtelijke profielkaart op 1 A4-tje. De 
Communicatie Matrix geeft indicaties voor 
behandeldoelen en stimuleert de samen-
werking tussen ouders en professionals.

De Communicatie Matrix wordt ingezet bij 
personen die functioneren op het niveau 
van beginnende communicatie (een ont-
wikkeling tussen de 0 en 24 maanden). 
Ook kan dit onderzoek worden ingezet 

bij oudere gebruikers van Ondersteunde 
Communicatie. Dat wil zeggen communi-
catie die ondersteund wordt met lichaams-
signalen, voorwerpen, gebaren, foto’s, 
pictogrammen en (computer gebaseerde) 
communicatiehulpmiddelen, waaronder 
spraakcomputers en tablets (Van Balkom, 
2018).

De Communicatie Matrix is niet geschikt 
voor personen, die al een betekenisvolle 
en vloeiende vorm van communicatie 
gebruiken, of dit nu spraak is of een vorm 
van Ondersteunde Communicatie. Deze 
vloeiende vorm van communicatie wordt 
omschreven als het ‘zelfstandig maken 
van 2 tot 3 woordzinnen’ (Rowland, 2013).

Voorgeschiedenis en aanleiding 
ontwikkeling
De Communicatie Matrix werd voor het 
eerst uitgebracht in 1990 onder leiding van 
Dr Charity Rowland van de Oregon Health 
& Sciences University en werd gereviseerd 
in 1996, 2004 en 2013. In eerste instantie is 
dit instrument ontworpen voor leerkrach-
ten en logopedisten; later volgde een 
gebruiksvriendelijker versie voor ouders 
(Van Zaalen & Deckers, 2015). De website 
is van origine Engelstalig en met subsidie 
van het Damsté-Terpstra fonds is een ver-
taling in het Nederlands gemaakt. De doe-
len van dit onderzoeksinstrument zijn: 
- Het bepalen hoe iemand op dit 

moment communiceert en daarbij rea-
listische behandeldoelen stellen.

- Het bijhouden van de voortgang, de 
ontwikkeling zien en volgende stappen 
bepalen. 

- Het stimuleren van de ouders om te 

Communicatie Matrix
Webbased onderzoeksinstrument voor beginnende communicatie bij  
personen met een ernstige meervoudige beperking
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participeren in het onderzoek van hun 
kind. 

- Het bevorderen van de samenwerking 
tussen ouders en professionals. 

- Het wereldwijd verzamelen van data 
over specifieke doelgroepen voor 
wetenschappelijk onderzoek (Rowland, 
2013).

Beschrijving van het  
onderzoeksinstrument
In de Communicatie Matrix worden 
ouders en professionals, zoals de logo-
pedist, gevraagd te beoordelen met welk 
doel de persoon communiceert en op wat 
voor manier hij of zij dat laat zien. Volgens 
Rowland (2013) hebben personen met een 
taalontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en  
24 maanden vier redenen om te commu-
niceren:
1. Weigeren van iets wat men niet wil, 

zoals het wegduwen van eten.
2. Verkrijgen van iets wat men wil, zoals 

naar speelgoed wijzen.
3. Sociale interactie aangaan, zoals 

iemand knuffelen.
4. Informatie delen of vragen stellen, zoals 

het vertellen bij een boek.

In de Communicatie Matrix worden deze 
vier communicatieve intenties verder 
opgesplitst in 17 communicatieve deel-
functies zoals het maken van een keuze, 
het vragen om een nieuwe actie, het 
begroeten en het vragen om aandacht.

Zeven niveaus van de  
communicatieve intentie
Bij elk van deze 17 communicatieve func-
ties kan de omgeving aangeven op welke 
wijze de persoon dit laat zien, waarbij de 
verschillende gedragingen worden geor-
dend in  zeven niveaus (Rowland, 2013) 
(figuur 1): 
1. Pre-intentioneel gedrag (0-3 maanden): 

reflexmatige of reactieve gedragingen 
die niet door het kind onder controle 
zijn. Deze gedragingen geven vooral 
een status van tevredenheid aan zoals 
honger, slaap of pijn. Hierbij speelt een 

sterke interpretatie van de ouder of 
begeleider mee. 

2. Intentioneel gedrag (3-8 maanden): 
het kind is zich in dit stadium nog niet 
bewust van de reactie bij de ander. Het 
gedrag is intentioneel, maar het kind 
gebruikt het gedrag nog niet bewust 
om te communiceren. Het kind richt 
zich naast zijn/haar lichaam nu ook 
meer op de buitenwereld. De ouders en 
begeleiders reageren op dit gedrag wat 
zich bijvoorbeeld uit in lichaamsbewe-
gingen, mimiek, oogcontact en vroege 
geluiden. 

3. Onconventionele communicatie (6-12 
maanden): dit is een grote stap voor-
waarts. De communicatie is nu echt 
intentioneel en het kind beseft dat 
het met bepaald gedrag de omgeving 
kan beïnvloeden en iets gedaan krijgt. 
Het kind gaat bepaald gedrag herha-
len, wacht op een reactie, laat bepaald 
gedrag zien als hij of zij weet dat de 
ander aanwezig is of is van slag als 
een verwachte reactie uit blijft. Op dit 
niveau wordt nog geen vorm van een 

symbool zoals foto, gebaar of gespro-
ken woord gebruikt. Men noemt deze 
fase onconventioneel omdat het 
gedrag vaak bestaat uit lichamelijk con-
tact wat op latere leeftijd minder aan-
vaardbaar zou zijn. 

4. Conventionele communicatie (12-18 
maanden): het kind gebruikt nu een 
sociaal aanvaarde manier om te com-
municeren, maar deze communicatie is 
nog steeds pre-symbolisch. Voorbeel-
den zijn wijzen, zwaaien, knuffelen en 
ja of nee schudden. 

5. Concrete symbolen (12-24 maanden): 
een zich normaal ontwikkelend kind 
slaat deze fase bijna helemaal over en 
start vaak direct met niveau 6 waar-
bij het kind gaat spreken. Een persoon, 
die niet of nauwelijks spreekt, commu-
niceert op dit niveau met symbolen die 
een relatie hebben met wat ze repre-
senteren. Een voorbeeld is een foto of 
pictogram van een banaan of schoen. 
Ook sprekende kinderen laten soms 
concrete symboolcommunicatie zien 
zoals het maken van een autogeluidje. 

IN HET KORT

In dit artikel wordt de Communicatie Matrix beschreven, een gratis 

webbased onderzoeksinstrument voor het in beeld brengen van de 

expressieve vaardigheden van kinderen en volwassenen met een 

ernstige of meervoudige beperking. Hierbij gaat het om personen die 

functioneren op het niveau van beginnende communicatie (een ont-

wikkeling tussen de 0 en 24 maanden). Zonder software te hoeven in-

stalleren kan men direct een vragenlijst invullen op de website www.

communicationmatrix.org
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een overzichtelijke profielkaart op 1 A4-tje. De Communicatie Matrix 

geeft indicaties voor behandeldoelen en stimuleert de samenwerking 
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volgens aan de hand van een casus toegelicht.
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6. Abstracte symbolen (12-24 maan-
den): het kind begrijpt nu de verwij-
zende functie van symbolen en gaat 
deze gebruiken, meestal in de vorm 
van gesproken woorden. Personen 
die niet spreken, kunnen ook op dit 
niveau communiceren. In dit geval 
met abstracte gebaren, schriftbeeld en 
abstracte symbolen. 

7. Taal (vanaf 24 maanden): op dit niveau 
combineert het kind 2 tot 3 begrippen in 
de vorm van woorden, gebaren, schrift-
beeld of symbolen en ontstaan de eerste 
zinnetjes zoals de zin ‘ik pop’. De gram-
matica hoeft nog niet correct te zijn. 

Wijze van afnemen
Om de 17 communicatieve functies en 7 
niveaus van communicatie vast te leggen, 
beantwoorden ouders zelf of met een pro-
fessional een uitgebreide lijst met vragen. 
Een voorbeeldvraag is ‘Laat uw kind inten-
tioneel zien dat het een bepaald ding of 
een bepaalde activiteit niet wil?’. Vervol-
gens wordt per communicatieve functie 
aangegeven hoe de persoon dit laat zien 
bijvoorbeeld door ergens heen te lopen, te 
wijzen, blikrichting et cetera.
Bij alle items wordt door de professional 
en ouders beoordeeld of de persoon dit 
nog niet gebruikt, het nog in ontwikkeling 
is of al wordt beheerst. 

Om de betrouwbaarheid van de meting te 
verhogen (vooral van belang bij het beoor-
delen van voortgang bij een nulmeting en 
vervolgmeting) is het belangrijk dat zowel 
de ouders als de professional eenzelfde 
idee over de functies en niveaus heb-
ben. Bij elke vraag kan men daarom een 
toelichtende foto of filmpje bekijken. De 
handleiding bij de Communicatie Matrix 
kan verder hulp bieden. Ook kan men 
(tegen betaling) een webinar via de web-
site volgen.

Eindproduct
Als alle vragen zijn beantwoord is het 
eindproduct een overzichtelijk profiel van 
communicatieve functies en het niveau 

van communicatie, samengevat op één 
pagina. Het profiel bevat 80 cellen die met 
een kleurcode aangeven of de vaardig-
heid wel of (nog) niet beheerst wordt (Van 
Zaalen & Deckers, 2015).

Bij het invullen van de vragenlijst kunnen 
gedragingen verder worden toegelicht in 
het opmerkingenveld, welke kunnen wor-
den uitgeprint met een vaardighedenlijst. 
Hierdoor bestaat het resultaat niet alleen 
uit een kwantitatieve meting maar kan 
men ook nader bekijken wat een persoon 
precies laat zien en in welke situaties. 
Zowel de profielkaart als vaardigheden-
lijst kunnen worden geprint en als pdf 
bestand worden opgeslagen.

 Interpretatie van de scores
In de Communicatie Matrix wordt een 
totaalscore vermeld, die aangeeft hoeveel 
functies een persoon beheerst (zowel een 
absolute als relatieve score). Bij een ver-
volgmeting tussentijds of aan het eind 
van een behandelperiode kan deze totaal-
score laten zien dat de persoon meer com-
municatieve functies beheerst of op een 
hoger niveau communiceert. 

Naast deze totaalscore kan de Matrix 
beoordeeld worden op de volgende drie 
punten:
- Primair niveau: het niveau waarop de 

meeste communicatieve functies zijn 
gescoord als beheerst of eventueel in 
ontwikkeling.

- Hoogste niveau: het niveau waarop 
minstens één communicatieve functie 
wordt beheerst of in ontwikkeling is. 

-  Reason Pattern score: hiermee kan 
men een uitspraak doen over de meest 
geziene communicatieve functie door te 
kijken in welke van de vier domeinen de 
meeste vakjes als beheerst zijn gescoord, 
namelijk weigeren, verkrijgen, sociaal of 
informatie. Deze score geeft aan welke 
functie de persoon het meest toepast en 
kan een indicatie geven voor welke func-
ties meer aandacht moet komen in de 
behandeling.(Rowland, 2013). 

Het beheersen van meer communicatieve 
functies en niveaus is belangrijk want hier-
door wordt deelname aan het maatschap-
pelijk leven beter bereikbaar voor het kind 
met een communicatieve beperking.

Gebruik in de logopedische  
praktijk
De Communicatie Matrix geeft informatie 
over de communicatieve niveaus en func-
ties en kan een basis leggen voor behan-
deldoelen. Een behandeldoel kan zijn 
om een volgend communicatieniveau te 
behalen, bijvoorbeeld van conventionele 
communicatie (niveau 4) naar communi-
catie met concrete symbolen (niveau 5) of 
door begrippen te leren combineren tot 
zinsniveau (niveau 7). Ook kan er geko-
zen worden om een nieuwe communi-
catieve functie te gaan trainen, zoals het 
vragen om herhaling (C2), het begroeten 
(C10) of het benoemen van mensen of din-
gen (C16). 

Bij het bepalen van de behandeldoelen is 
het nodig om inzicht te hebben in het ver-
loop van een normale taalontwikkeling. 
De ontwikkeling van de communicatieve 
functies verloopt immers volgens een 
vaste volgorde. Zo gaan de functies weige-
ren en verkrijgen vooraf aan het geven van 
informatie over iets of iemand (Van Bal-
kom & Knoops, 2008; Kilkens, 2015). Het 
komt dus vaak voor dat deze functies in de 
profielkaart oververtegenwoordigd zijn. . 
Echter zou dat niet het einddoel moeten 
zijn. Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen 
met een communicatieve beperking voor-
namelijk de functies weigeren en verkrij-
gen wordt aangeleerd door modelleren 
en uitlokken (Andzik, 2017). Als de com-
municatiepartner een beter rolmodel is en 
meer functies van communicatie laat zien, 
zal de persoon met een communicatieve 
beperking ook meer functies gaan imite-
ren en uiteindelijk zelfstandig inzetten in 
de communicatie. (Porter, 2012). 

Casus Yasmine
Yasmine (11) heeft het syndroom van Rett 
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en spreekt niet of nauwelijks. Yasmine 
communiceert voornamelijk met haar 
ogen. Ze kijkt de mensen om zich heen 
aan en laat door een fonkeling in haar 
ogen enthousiasme of betrokkenheid zien. 
Daarnaast laat ze verschillende gedragin-
gen zien om iets duidelijk te maken: kijken 
naar ja/nee kaartjes, kijken naar concrete 
voorwerpen, door de ruimte heen lopen 
en sinds een tijd ook een communica-
tiehulpmiddel, de T3 met software Grid. 
Omdat Yasmine haar handen niet func-
tioneel kan inzetten, gebruikt ze oogbe-
sturing. Met haar ogen activeert Yasmine 
bepaalde pictogrammen of foto’s, die ver-
volgens door de computer uitgesproken 
worden. 

In 2019 heeft er een behandeltraject vanuit 
Stichting Milo plaatsgevonden waarbij de 
auteur één van de betrokken OC-behande-
laars was. De hulpvraag was om deze oog-
besturingscomputer zowel thuis als op het 

dagcentrum beter te gaan inzetten. Door 
te weinig oefenmomenten en beperkt 
voorbeeldgedrag zagen ouders weinig 
vooruitgang in het goed gebruik van het 
communicatiehulpmiddel door Yasmine. 
Dit zou haar mogelijk gaan belemmeren 
in haar communicatieve ontwikkeling en 
zelfs haar gehele ontwikkeling op partici-
patieniveau. Er was behoefte aan het coa-
chen van de ouders en alle begeleiders 
van Yasmine betreffende het frequenter en 
doelmatiger inzetten van het communica-
tiehulpmiddel. 

Bij aanvang van het traject in februari 2019 
is de Communicatie Matrix afgenomen. De 
volgende scores zijn hierbij vastgelegd:
Totaal score: 35 %
Primair niveau: niveau 3. Yasmine beheerst 
volledig het niveau van onconventionele 
communicatie, met name door te kijken 
en te lopen. Zij komt door haar beperkte 
motoriek echter niet op het niveau van 

FIGUUR 1. Matrix Yasmine februari 2019.

conventionele communicatie zoals naar 
iemand zwaaien.
Hoogste niveau: niveau 6. Dankzij de oog-
bestuurde spraakcomputer heeft Yasmine 
inmiddels wel stapjes gezet op een hoger 
communicatieniveau en is zij zich aan het 
ontwikkelen op het niveau van concrete 
en abstracte symbolen. 
Reason Pattern score: de meest geziene 
communicatieve functies zijn weigeren 
en verkrijgen. De functies sociaal en infor-
matie worden nog te weinig gezien bij 
Yasmine. Hier ligt een mogelijke relatie 
met de inzet van het communicatiehulp-
middel. Bij het invullen van de Communi-
catie Matrix blijkt namelijk dat de T3 met 
oogbesturing vooral veel tijdens eetmo-
menten wordt ingezet, waarbij Yasmine 
eten en drinken kiest (functie verkrijgen).
Conclusie is dat er nog te weinig com-
municatieve functies gezien worden 
bij Yasmine. Tevens zien we nog geen 
communicatie op zinsniveau. Zowel de 
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beperkte functies als het lagere niveau 
beperken Yasmine in de mogelijkheden 
zichzelf voldoende te uiten.

Behandeling
Er is tijdens het behandeltraject gewerkt 
aan het doel: het uitbreiden van commu-
nicatieve functies (sociaal en informatie) 
en het ontwikkelen van communicatie op 
zinsniveau door frequenter en doelmatiger 
inzetten van het communicatiehulpmiddel. 

Samen met ouders en alle begeleiders 
werden in dit traject dagelijkse activiteiten 
bedacht waarbij de spraakcomputer extra 
kon worden gebruikt. Er werden dagelijkse 
‘kletsmomenten’ bedacht die praktisch 
haalbaar waren. Tijdens dit kletsmoment 
leerden de ouders en begeleiders taal te 
modelleren (voordoen) zodat Yasmine 
taal in dezelfde modaliteit kreeg aangebo-
den als waarin zij leerde te communiceren 
(foto’s en pictogrammen). Tijdens het pra-
ten (over welke dag het was, wat voor weer 
het was, wie er was die dag en wat Yasmine 
ging doen) wees de begeleider zelf de pic-
togrammen op de spraakcomputer aan. 
Door de deze dagelijkse momenten werd 
het communicatiehulpmiddel al frequen-
ter ingezet. De Communicatie Matrix werd 
tijdens een overleg gebruikt om mensen 
inzicht te geven in verschillende commu-
nicatieve functies en niveaus. De Matrix 
illustreerde dat de begeleiders op het dag-
centrum voorheen al goed hadden geoe-
fend voor wat betreft de functies weigeren 
en verkrijgen tijdens het eten. Met alle 
betrokkenen werd afgesproken om gerich-
ter de functies C16 (benoemen van dingen/
mensen) en C17 (opmerkingen maken) te 
gaan voordoen in de communicatie en 
hierbij ook aandacht te hebben voor de 
ontwikkeling van zinnen (niveau 7 taal). 

Om dit doel te behalen werd aan ouders en 
alle begeleiders gevraagd dagelijks foto’s en 
filmpjes met de iPad te maken. Deze foto’s 
en filmpjes werden ook door alle betrokke-
nen weer teruggekeken met Yasmine waar-
bij diezelfde personen zelf symbolen op de 

spraakcomputer aanwezen. Als op de iPad 
bijvoorbeeld een foto van een hond te zien 
was modelleerde men op het hulpmiddel 
zinnen zoals‘hond Saar, ik houd van hond 
Saar, hond Saar is lief’. 

Resultaat
Na een half jaar is de Communicatie 
Matrix nogmaals afgenomen waarbij een 
goede vooruitgang is te zien:
Totaal score: 49 %
Primair niveau: niveau 6. In plaats van 
beheersing op niveau 3 zien we nu beheer-
sing op een hoger niveau.
Hoogste niveau: niveau 7 Yasmine is sym-
bolen gaan samenstellen tot een zin.
Reason Pattern score: de meest geziene 
communicatieve functies zijn bij deze 
meting nog steeds weigeren en verkrij-
gen. Deze functies zijn nu gewijzigd van ‘in 
ontwikkeling’ naar beheerst. Doordat het 
hulpmiddel meer en adequater werd inge-
zet, heeft Yasmine een geschikter taalaan-
bod gekregen en is zelf ook meer uit eigen 
beweging gaan communiceren. 
De nieuwe functies C16 (benoemen van 
dingen/mensen) en C17 (opmerkingen 
maken) zijn nu in ontwikkeling of beheerst.

Conclusie
In de Communicatie Matrix van Yasmine 
is goed het verschil tussen nulmeting en 
vervolgmeting te zien. De profielkaart is 
bij aanvang ondersteunend geweest in de 
uitleg naar alle betrokkenen omdat deze 
meteen een duidelijk overzicht van com-
municatieve functies en niveaus biedt. 
Samen met ouders en begeleiders wer-
den behandeldoelen gekozen. Aan de 
hand van de profielkaart werd afgespro-
ken om te gaan werken aan specifieke 
communicatieve functies (C16 en C17) en 
ontwikkeling van zinnen (niveau 7). Deze 
doelen werden uitgewerkt in praktische 
dagelijkse oefeningen. Op die manier 
konden zowel ouders als begeleiders het 
hulpmiddel frequenter en doelmatiger 
gaan inzetten, meer dan alleen tijdens het 
eetmoment waardoor alleen de functies 
weigeren en verkrijgen aan bod kwamen.

Doordat het hulpmiddel frequenter en 
adequater werd ingezet, heeft Yasmine een 
geschikter taalaanbod gekregen en is zelf 
ook meer uit eigen beweging gaan commu-
niceren. In de vervolgmeting zagen ouders 
op de Matrix meer gekleurde blokjes: nieuw 
ontwikkelde communicatieve functies (het 
benoemen van mensen en dingen en haar 
mening geven) alsmede het maken van 
zinnen (niveau 7 taal). Yasmine geeft nu 
meer informatie zoals wanneer zij overprik-
keld is en de volgende zin laat horen via de 
spraakcomputer: ‘in bad nee in bed druk ik 
alleen zijn’. Yasmine geeft hiermee aan dat 
ze het te druk vindt en wat ze nodig heeft 
om te herstellen: in bed liggen en alleen 
zijn. Mogelijk geeft deze verbeterde com-
municatie Yasmine meer mogelijkheden 
om te participeren in de samenleving en 
de kwaliteit van leven te verbeteren.
 
Discussie
Voor ouders en personen, die niet profes-
sioneel met taal bezig zijn, geeft de pro-
fielkaart duidelijk het communicatief 
functioneren van het kind weer door mid-
del van gekleurde cellen. Het prettige van 
de verdeling in vier groepen communica-
tieve functies op de profielkaart is dat het 
zich makkelijker laat uitleggen welke func-
ties de persoon het meest laat zien (wei-
geren, verkrijgen, sociaal of informatie) en 
op welk niveau (niveau 1 tot en met 7). Een 
bijkomend voordeel van de Communica-
tie Matrix is dat het een webbased instru-
ment is wat ouders zelf kunnen invullen 
en beheren. Zij krijgen hierdoor de moge-
lijkheid meer de regie te nemen in de ont-
wikkeling van hun kind. De ervaring van de 
auteur is dat ouders het prettig vinden om 
aan de hand van de profielkaart stap voor 
stap toe te werken naar meer gekleurde 
vakken en zodoende beter participeren in 
het stellen van behandeldoelen en het uit-
voeren hiervan.
 
Voor logopedisten die bijvoorbeeld wer-
ken met de Lijst Beginnende Communi-
catie (Van den Dungen & Den Boon, 2001), 
kan het wennen zijn dat de communica-
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tieve functies anders gerangschikt zijn. In 
de Lijst Beginnende Communicatie zijn 
meer communicatieve functies opge-
nomen en worden deze geordend in vijf 
groepen: interactie, controle, expressie, 
representatie en sociaal (Van den Dungen 
& Den Boon, 2001). In de Communicatie 
Matrix worden vier groepen omschreven 
en zijn de termen eenvoudiger, wat de uit-
leg naar ouders wel gemakkelijker maakt. 

In de handleiding wordt aangegeven dat 
het invullen van de vragenlijst 10 minuten 
tot een uur in beslag neemt. De ervaring 
van de auteur is dat dit meestal meer tijd in 
beslag neemt. Het is daarom prettig dat de 
vragenlijst in gedeelten kan worden inge-
vuld en later weer kan worden aangepast. 

De auteur is van mening dat deze Com-
municatie Matrix erg goed ingezet kan 
worden bij personen met een ernstige of 
meervoudige beperking, die op het niveau 

van beginnende communicatie functio-
neren Het instrument biedt mogelijkhe-
den om een begin- en nameting te doen. 
De foto’s en filmpjes bij elke vraag bieden 
goede hulp om ouders uit te leggen wat 
met bepaalde communicatieve functies 
bedoeld wordt. Doordat zij de vragenlijst 
zelf hebben ingevuld én beheren, ervaren 
zij meer betrokkenheid en wordt de Matrix 
echt een gezamenlijk document. Door het 
overzichtelijke profiel op 1A4-tje kan de 
logopedist makkelijker uitleg geven over 
communicatieve functies en niveaus en 
samen met de ouders duidelijke behan-
deldoelen stellen.

Wanneer bij de vervolgmeting de ouders 
de vooruitgang zien in de vorm van meer 
gekleurde vakjes op de profielkaart, moti-
veert dit extra om weer nieuwe doelen te 
stellen en stap voor stap, in dit geval vak 
voor vak, samen te werken aan de com-
municatieve ontwikkeling van hun kind.

Auteur
Sandra Koster biedt vanuit haar eigen 
praktijk ‘Logopedie Sandra Koster’ bege-
leiding aan kinderen en volwassenen die 
niet of nauwelijks spreken. Daarnaast 
werkt zij als OC-behandelaar voor Stich-
ting Milo en geeft cursussen en workshops 
over Ondersteunde Communicatie. In de 
loop der jaren is haar kennis verdiept door 
veel na- en bijscholing waardoor ze deze 
gespecialiseerde zorg kan bieden. 

Dankwoord 
Mijn dank gaat uit naar Yasmine en haar 
ouders die goedkeuring hebben verleend 
voor het beschrijven van het behandeltra-
ject dat zij bij Stichting Milo hebben door-
lopen. 

De literatuurlijst van dit artikel is te vinden 
op www.nvlf.nl > Tijdschrift voor Logopedie.

FIGUUR 2. Matrix Yasmine augustus 2019.



Aangepaste consistentie

 
 maakt veilig en eenvoudig verdikken mogelijk

Voeding voor medisch gebruik - Gebruiken onder medisch toezicht.  
 Dit document is uitsluitend voorbehouden aan de health care professional.

Nestlé Health Science, Hoevestein 36G, 4903 SC Oosterhout  
Tel. : 020 569 95 88  •  www.NestleHealthScience.nl

ALTIJD  
DE JUISTE 

CONSISTENTIE

VERDIKT  
SNEL EN DIKT 

NIET NA

AMYLASE-
RESISTENT

KLONTERT  
NIET

GEUR- EN 
SMAAKLOOS

EENVOUDIG  
TE DOSEREN

als oplossing bij dysfagie

ALTIJD  
DE JUISTE  

CONSISTENTIE

PROEF DE  
GOURMAND  
SENSATIES!

 “Zo lekker dat uw patient nooit meer wat anders wil…”

KLEIN  
VOLUME  

125 g cupje

ENERGIERIJK
188 kcal / cupje

EIWITRIJK
11 g / cupje

AANGEPASTE 
CONSISTENTIE

LICHT 
VLOEIBAAR

2 schepjes*
  

niveau 3

DIKVLOEIBAAR

1 schepje*
  

niveau 2

MATIG 
VLOEIBAAR

½ schepje*
  

niveau 1

3 schepjes*
  

niveau 4

ZEER 
DIKVLOEIBAAR

Maatschepje (1,2g) is per 100ml water, thee/koffie, sap.

IDDSI

Adv TUC_RSDessertGourmand 420x270 NL 2008.indd   Alle pagina'sAdv TUC_RSDessertGourmand 420x270 NL 2008.indd   Alle pagina's 27/08/2020   16:5527/08/2020   16:55



Aangepaste consistentie

 
 maakt veilig en eenvoudig verdikken mogelijk

Voeding voor medisch gebruik - Gebruiken onder medisch toezicht.  
 Dit document is uitsluitend voorbehouden aan de health care professional.

Nestlé Health Science, Hoevestein 36G, 4903 SC Oosterhout  
Tel. : 020 569 95 88  •  www.NestleHealthScience.nl

ALTIJD  
DE JUISTE 

CONSISTENTIE

VERDIKT  
SNEL EN DIKT 

NIET NA

AMYLASE-
RESISTENT

KLONTERT  
NIET

GEUR- EN 
SMAAKLOOS

EENVOUDIG  
TE DOSEREN

als oplossing bij dysfagie

ALTIJD  
DE JUISTE  

CONSISTENTIE

PROEF DE  
GOURMAND  
SENSATIES!

 “Zo lekker dat uw patient nooit meer wat anders wil…”

KLEIN  
VOLUME  

125 g cupje

ENERGIERIJK
188 kcal / cupje

EIWITRIJK
11 g / cupje

AANGEPASTE 
CONSISTENTIE

LICHT 
VLOEIBAAR

2 schepjes*
  

niveau 3

DIKVLOEIBAAR

1 schepje*
  

niveau 2

MATIG 
VLOEIBAAR

½ schepje*
  

niveau 1

3 schepjes*
  

niveau 4

ZEER 
DIKVLOEIBAAR

Maatschepje (1,2g) is per 100ml water, thee/koffie, sap.

IDDSI

Adv TUC_RSDessertGourmand 420x270 NL 2008.indd   Alle pagina'sAdv TUC_RSDessertGourmand 420x270 NL 2008.indd   Alle pagina's 27/08/2020   16:5527/08/2020   16:55



28

Het thema van het online jaarcongres, dat op vrijdag 30 oktober plaatsvindt,  
is Trots op Logopedie. Iedere logopedist kent de momenten waarop je weet  
wat je betekent voor de mens tegenover je. Iemand die je helpt om contact  

te maken, om mee te doen, om weer mens te zijn tussen de mensen.  
Vier logopedisten vertellen wanneer zij (extra) trots zijn/waren op het  

vak waarvoor zij gekozen hebben.

SYLVIA VAN DER DRIFT werkt 
drie dagen per week in haar 
eigen praktijk en daarnaast 
als preverbaal logopedist 
aan huis. ‘Ik ben het meest 

trots op mijn werk als ik, 

samen met ouders, een 

resultaat kan bereiken 

dat echt verschil maakt 

voor het dagelijks leven. 

Je kunt hierbij bijvoor

beeld denken aan de 

afbouw van sondevoeding 

bij prematuur geboren 

baby’s. Wanneer deze kindjes 

uit het ziekenhuis worden ontsla

gen met sondevoeding 

begeleid ik de ouders thuis 

met het afbouwen van de 

logopedische interventies 

die nodig zijn om het drinken 

veilig te laten verlopen. Wan

neer er voor het eerst een 

fles helemaal leeg gaat of wanneer 

de sonde er uiteindelijk uit kan 

zijn ouders, en ik ook, heel 

trots! De overgang van het 

ziekenhuis naar huis is 

groot en ouders hebben 

vaak veel vragen over het 

drinken, de overgang 

naar een andere soort 

speen op de fles etce

tera. Ik vind het heel 

dankbaar werk om ouders 

in dit proces te mogen 

begeleiden. Ik zeg vaak als 

grapje dat ik niet aan het werk 

ben, maar dat het afleggen van 

huisbezoekjes aan mijn 

kleine preverbale patiëntjes 

meer een hobby is. 

Ik zou studenten die aan de 

opleiding beginnen graag 

mee willen geven dat je als 

TROTS  
OP LOGOPEDIE

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE JAARGANG 92
KORTE PORTRETTEN

‘Ik vind het heel dankbaar  
werk om ouders in dit  

proces te mogen begeleiden’
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logopedist heel veel verschillende kanten op kan. Als 

je het werk van een logopedist in een verpleeghuis 

vergelijkt met mijn werk als preverbaal logopedist zijn 

het bijna twee verschillende beroepen. Er is dus heel 

veel ruimte om, tijdens je opleiding en daarna, uit te 

zoeken waar je hart ligt en waar je goed in bent. Ik vind 

het zelf heel belangrijk om me te blijven verdiepen en 

ik doe daarom veel aanvullende cursussen. Ik zou alle 

studenten daarom aanraden om te zoeken naar een 

vakgebied binnen de logopedie waar je steeds weer 

nieuw dingen over wilt blijven leren en waarvan je zelf 

voelt dat je echt iets kan betekenen voor je patiënt of 

cliënt. Met andere woorden; dat je een werkplek vindt 

waarin je vaak trots kan zijn op het feit dat je logope

dist bent.’

ESTER VAN MEURS beëindigde deze zomer na  
45 jaar haar loopbaan als logopedist-stottertherapeut. 
Ze was onder andere schoollogopedist, docent Stem, 

praktijkhouder en ZZP’er. Ester weet nog precies wan

neer zij voor het eerst zo trots was: ‘Ik was nog maar 

stagiaire in 1975, op de afdeling Foniatrie in het Dijkzigt 

ziekenhuis, toen ik een heel dankbare mevrouw al zelf

standig mocht behandelen. Na de drie maanden die 

mijn stage daar duurde nam ik afscheid van haar. Ze 

gaf me een schilderij waarop een zigeunerjongetje met 

een traantje in zijn oog stond en zei: ‘Zo voel ik mij ook. 

Je hebt me zo goed geholpen en je kon zo goed luiste

ren!’ Verlegen werd ik ervan met mijn 21 jaar, maar ook 

erg trots.

Toen ik ongeveer 25 jaar logopedist was sprak ik een 

collega die aangaf te stoppen met haar werk als logo

pedist, ze had geen uitdaging meer. Zij werkte toen  

16 jaar als logopedist. Ik kon me er niets bij voorstellen. 

In al die jaren heb ik altijd weer nieuwe uitdagingen 

gevonden, die 

ervoor zorgden 

dat die 

gedachte nooit 

bij me op 

kwam.

Het hoogst 

haalbare was 

voor mij les

geven aan een 

opleiding logope

die. Mijn kennis en 

ervaring mogen delen 

met anderen die er baat bij 

zouden hebben. Dat heb  

ik gerealiseerd. Van 1986 tot 1991 gaf ik les aan de 

Hogeschool van Rotterdam Daarna richtte ik met twee 

collega’s Stottercentrum Zeeland en Maatschap logo

pedie op. De meeste tijd van mijn werkzame leven heb 

ik in de vrije vestiging gewerkt. Daar was echt letterlijk 

geen dag hetzelfde, omdat ik met mensen werkte die 

dan wel en dan niet konden, dus ook mijn agenda zag 

er elke dag anders uit. Een tijd terug was er de slogan: 

leraar zijn elke dag anders. Dat gold nog zoveel keer 

meer voor het beroep logopedist.

In de periode dat ik werkte (van juni 1975 tot juli 2020) 

is het me niet gelukt om op alle vakgebieden binnen 

ons beroep evenveel na en bij te scholen. Dat is mis

schien ook iets waar ik trots op ben; zoveel deelgebie

den dat je bezig kunt blijven. 

Als ik nu logopedist zou worden zou ik vertrouwen op 

de kennis die ik tijdens de opleiding heb mee gekre

gen. Mijn ervaring deed ik echt pas op tijdens het wer

ken. Met vallen en opstaan. Logopedie is een enorm 

dynamisch vak. Blijf de lijnen volgen, houd contact met 

collega’s om je heen, samen sta je sterker, blijf lezen, 

maar blijf bovenal ook steeds met veel creativiteit kij

ken naar de mensen en kinderen die je een stukje mag 

begeleiden op hun weg naar de ontwikkeling van hun 

verbale en nietverbale mogelijkheden en vooral: houd 

liefde voor je werk en de mens.’
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‘Logopedie is een enorm  
dynamisch vak’



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE 

30

JAARGANG 92

IRIS LEVI werkt bij Auris op een peuterbehandel-
groep voor kinderen met (vermoeden van) een TOS. ‘Ik 

vind het heerlijk om kinderen de mogelijkheid te kun

nen bieden om te kunnen communiceren. Leren inzien 

dat het maken van een klank, woord of 

gebaar zoveel kan brengen, 

daarom ben ik zo trots op ons 

vak. Kinderen komen vaak 

bij ons op de peuter

behandelgroep als 

ze zo’n drie jaar 

oud zijn. Een 

groot gedeelte 

heeft een forse 

spraakontwik

kelingsstoornis. 

Het is zo mooi 

en waardevol 

om te zien dat 

ouders trots zijn 

op hun kind, wan

neer hij/zij bijvoor

beeld ‘mama’ of ‘papa’ 

kan zeggen. Dit kan heel 

ontroerend zijn.

Ik heb plezier in mijn vak omdat ik het heerlijk vind  

om creatief bezig te zijn, maar het belangrijkste vind ik 

het contact met de cliënt. Een veilige omgeving  

creëren waarin ze leren dat ‘foutjes maken mag’. Ple

zier met mijn collega’s, maar ook serieus aan de slag 

gaan vind ik belangrijk. Het geeft mij energie om ande

ren iets te leren, dingen mee te geven. Daarom ben ik 

ook @logopret gestart op social media, om meer infor

matie te kunnen delen over spraak/taalproblemen bij 

kinderen. 

Studenten die nu beginnen aan de opleiding Logope

die wil ik graag meegeven dat logopedist zijn niet altijd 

even gemakkelijk is, maar dat de waardering die je 

krijgt van je cliënten of ouders het méér dan waard is!’ 

Als logopedist en afasietherapeut werkt MIRELLA 
NOOTEBOOM fulltime met personen met afasie. 
‘Door op maat gerichte behandeling kun je personen 

met afasie echt verder helpen in het verbeteren van de 

communicatie waardoor vaak de kwaliteit van leven 

ook verbetert, daarom ben ik zo trots op ons vak. Com

municatie is veel meer dan spraak alleen. Ik heb een 

jonge man in behandeling die door een autoongeluk 

afasie heeft gekregen. Door zijn vriendenkring over 

afasie te informeren en de behandeling te richten op 

participatiedoelen zoals de woorden oefenen die hij 

het meest nodig heeft tijdens zijn werk, is hij veranderd 

van een timide teruggetrokken jongen in een zelfver

zekerde jongeman waarbij de communicatie nog 

steeds verbetert. Dat vind ik zo mooi om te zien. Men

sen die naar mijn eerstelijnspraktijk voor afasie komen 

zijn altijd erg gemotiveerd om te werken aan het ver

beteren van de communicatie. Het geeft een zeer vol

daan en positief gevoel.

Wat ik mee zou willen geven aan studenten die nu 

starten met de opleiding logopedie? Probeer tijdens 

de opleiding te gaan ontdekken bij welke tak van de 

logopedie je hart sneller gaat kloppen. Door speciali

satie en veel inhoudelijke kennis en ervaring met de 

doelgroep kun je echt het verschil maken en veel bete

kenen voor je patiënt.’ 

‘Het is zo mooi en waardevol  
om te zien dat ouders  
trots zijn op hun kind’

‘Communicatie is veel meer  
dan spraak alleen’
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WANNEER KOZEN JULLIE VOOR EEN  
ONLINE CONGRES?
‘Dat heeft wel even geduurd. Toen in maart de corona

pandemie uitbrak, leek oktober nog heel ver weg. In 

mei gingen we twijfelen. We hadden de locatie inmid

dels geboekt en er lagen prachtige plannen voor het 

congres, maar vanwege corona durfden we nog geen 

definitieve afspraken te maken. Natuurlijk dachten we 

wel na over een online congres. Of over een combina

tie van fysiek en online. Het nadeel daarvan is dat aan 

het fysieke deel maar een beperkt aantal logopedisten 

kan deelnemen. Dat wilden we niet, want het congres 

is voor alle NVLFleden. We vroegen ons af: wat willen 

de leden zelf? Het is tenslotte hún congres. Daarom 

deden we een peiling. Daar kwamen veel reacties op. 

De meerderheid van de leden bleek open te staan voor 

een andere insteek. Ze zeiden: dat past bij deze tijd én 

bij de NVLF.’

IS DAT WEL INSPIREREND, EEN CONGRES 
ONLINE?
‘Zeker! Het wordt een echt congres, met veel variatie en 

afwisseling. We zijn nog niet helemaal rond met het pro

gramma, maar ik kan wel een tip van de sluier oplichten. 

Het centrale thema is: trots op logopedie. Dat loopt 

door het hele programma heen. ’s Ochtends om 10 uur 

starten we met de plenaire opening. Dat wordt een 

 tvshowachtige setting, waarin in ieder geval de NVLF

voorzitter geïnterviewd wordt. De congresdeelnemers 

kunnen ook zelf vragen stellen. We sluiten ’s middags 

ook weer plenair af. Ook de uitreiking van de Innovatie

prijs aan studenten van hogescholen is een plenair 

onderdeel. Gedurende de dag kies je zelf welke activi

teiten je volgt. Er zijn 16 vakinhoudelijke sessies van 

deskundigen uit het werkveld. Je ontvangt accreditatie

punten voor het volgen van het congres en de sessies.’ 

ANDEREN ONTMOETEN, NETWERKEN,  
KAN DAT OOK ONLINE?
‘Het is fantastisch wat er online allemaal kan. Je kunt 

elkaar echt ontmoeten. We hebben bijvoorbeeld een 

netwerkcarrousel; je drukt op een knop en je komt in 

contact met collega’s! Je kunt zien wie er deelnemen. 

Als je wilt kun je ook één op één afspreken. Ook 

 standhouders krijgen een plek. In de lunchpauze is  

er gelegenheid om langs te gaan bij aanbieders van 

interessante producten en diensten. Daar kun je mee 

chatten als je dat wilt. Drie jaar geleden bezochten  

450 logopedisten het congres, twee jaar geleden  

550 en vorig jaar namen er 650 deel aan het congres. 

De verwachting is dat het er dit jaar nóg meer worden. 

Ik word er heel vrolijk van.’ 

ACHTERGROND

‘ Het wordt een  
echt congres,  
met veel variatie  
en afwisseling’
Noteer 30 oktober in je agenda als je dat nog niet gedaan  

had, want dan vindt het NVLF Jaarcongres plaats. Organisator  

Ina Niks: ‘Een online congres en dat wordt heel bijzonder.’

TEKST WILMA VAN HOEFLAKEN   
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Het grote Gorgelsdictee is 
bedoeld om de spelling bij kinde-
ren vanaf 7 jaar op een leuke 
manier te oefenen. Het grote 

 Gorgeldicteedoosje bestaat uit 

een handleiding met spelregels en 

64 kaartjes. De speelkaarten zijn 

verdeeld in twee groepen. Een 

groep bestaat uit gemakkelijke 

Gorgelwoorden zoals bescher

men, geheim, en boekenkast.  

De andere groep bestaat uit 

moeilijke Gorgelwoorden, typische 

Gorgelwoorden zoals Groenlandse 

Brutelaars, Oepselabambam of 

Mazzelabammie! Het is de bedoe

ling dat de spelleider het kaartje 

opleest. De speler schrijft het 

woordje op. Samen worden de 

geschreven woorden gecontro

leerd. Heb je het gemakkelijke 

woord goed krijg je 1 punt. Heb  

je een moeilijk woord goed dan 

krijg je 2 punten. 

Je oefent zo woorden die lastig te 

spellen zijn, zoals de ij/ei, de au/

ou, en de ooi/aai/oeicategorieën.

De spelleider oefent daarnaast 

meteen het technisch lezen door 

het oplezen van deze woorden.

De dyslectische kinderen in mijn 

praktijk die met de Gorgels 

bekend zijn, vinden het een fan

tastisch leuk spel maar vinden de 

moeilijke Gorgelwoorden erg 

moeilijk omdat daar veel regel

woorden inzitten. 

Een aantal ouders heeft het spel 

meteen aangeschaft om het thuis 

met de kinderen te spelen. 

Concluderend kan ik zeggen dat 

dit een hele leuke manier is om 

spelling te oefenen, vooral als je 

een Gorgelfan bent. Op internet 

staat een leuke video waarbij 

Jochem Meijer laat zien hoe je het 

spel speelt. Heel leuk voor de 

echte fans!

Moniek Drinkenburg
logopedist – dyslexiespecialist

Met aandacht bij de les
Passend onderwijs aan  
leerlingen met autisme

A. Poland & M. Steensma, 2019,  

uitgeverij Van Tricht, 93 pagina’s, 

 €15,-, ISBN 9789492333377

In de inleiding van dit boekje 
wordt beschreven dat het 
geschreven is ter ondersteuning 
van leerkrachten die kinderen 
met autisme in de klas hebben. 
Het is ook geschreven voor de 

leerlingen, staat er. Ik denk dat ze 

bedoelen dat het boekje de leer

kracht helpt en daarmee ook de 

leerling, aangezien de terminolo

gie wat te hoog gegrepen is voor 

kinderen. 

In 10 hoofdstukken worden we 

meegenomen door de ‘wereld van 

Autisme’. Er wordt ingegaan op het 

erkennen en herkennen van 

autisme, de verschillende theo

rieën die autisme verklaren, de 

werking van het brein, intelligen

tieonderzoek en de emotionele 

ontwikkeling. Mooie basiskennis, 

die makkelijk door te lezen is. Elk 

hoofdstuk is gevuld met theorie 

en voorbeelden vanuit de praktijk. 

De voorbeelden zorgen ervoor dat 

de theorie meer gaat leven. Daar

naast bevat elk hoofdstuk een 

samenvatting. Vanaf hoofdstuk 7 

wordt het naar mijn idee pas echt 

interessant. Het gaat over de ver

werking van prikkels en hoe dit 

kan leiden tot overprikkeling. Dit is 

een duidelijk hoofdstuk waar je 

als leerkracht veel aan zult heb

Het grote Gorgelsdictee
Zwijsen Uitgeverij, 2019, € 12,99, ISBN 9789048736683

Mooie basiskennis, die  
makkelijk door te lezen is. 
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Over het hoofd gezien
100.000 kinderen met  

niet-aangeboren hersenletsel
E. Hermans, 2019,  

www.overhethoofdgezien.nl,  

239 pagina’s, €24,95,  

ISBN 9789463457941

In dit boek wordt op een toegan-
kelijke manier inzicht gegeven in 
de impact van NAH op het leven 
van jonge mensen. Vooral de pro

blemen die zich op de langere 

termijn manifesteren worden 

belicht, wanneer het ogenschijnlijk 

weer goed gaat met het slachtof

fer en de acute zorg niet meer 

nodig is. Cliënten lopen echter 

veelvuldig aan tegen problemen 

op cognitief, gedragsmatig, soci

aalemotioneel en communicatief 

vlak. Ook worden de problemen in 

de executieve functies benoemd 

en het verschijnsel ‘Growing into 

deficits’. In iedere ontwikkelings

fase komen er nieuwe functies tot 

rijping in de hersenen. Daardoor 

kunnen zich na een NAH in elke 

nieuwe fase ook nieuwe proble

men voordoen. Soms worden deze 

problemen in eerste instantie niet 

eens meer gelinkt aan een eerder 

hoofdletsel. Hermans vertelt dat 

er van de kinderen die jaarlijks 

NAH oplopen maar een paar 

 honderd worden gezien in de 

gespecialiseerde centra. Naar 

 verwachting zijn er in Nederland 

meer dan 100.000 kinderen die 

lijden aan niet of niet volledig 

behandelde gevolgen van NAH. 

Het is een groeiend gezondheids

probleem en de gevolgen worden 

vaak onderschat.

Hermans begint het boek met een 

duidelijke uitleg en onderbouwing 

van de gevolgen van hersenletsel 

en de prevalentie ervan. Tevens 

wordt benadrukt dat ook licht 

NAH langdurige gevolgen kan 

hebben. Vervolgens doen twaalf 

jonge mensen hun verhaal, allen 

hebben zij NAH opgelopen in een 

matige tot ernstige vorm. De 

vormgeving van het boek symboli

seert de kinderen die ‘over het 

hoofd worden gezien’. 

Het boek is bedoeld voor een 

brede doelgroep en kan gelezen 

worden door patiënten, naasten, 

artsen, paramedici en onder

wijzers. Ondanks dat het boek 

bedoeld is voor een brede groep, 

is er naar mijn mening een duide

lijk raakvlak met het logopedisch 

werkveld. Het doorvragen naar 

eventuele ongelukken, maar ook 

opgelopen hersenschudding (wat 

al licht NAH is), een val van de trap 

of ander hoofdletsel staat nu 

hoger op mijn prioriteitenlijst bij 

de anamnese. Zeker omdat veel 

van de symptomen een duidelijke 

overeenkomst hebben met de 

symptomen die we bij onze cliën

ten veelvuldig zien. 

Het boek zorgt voor bewustzijn en 

herkenning van NAH. En dat is 

volgens mij precies het doel van 

het boek. 

Hiltje Muller
logopedist

ben. De voorbeelden die gegeven 

worden zijn erg herkenbaar en zo 

in je eigen klas aan te passen. In 

hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de 

gedragingen die hieruit naar voren 

kunnen komen en in hoofdstuk 9 

worden de aanpassingen die je 

als leerkracht kunt doen, om dit te 

voorkomen, besproken. Tot slot 

krijg je in hoofdstuk 10 de belang

rijkste informatie per aandachts

gebied. Er wordt beschreven hoe 

je het voor de autistische leerling 

in de klas behapbaar kunt maken. 

En hoe je het probleemgedrag dat 

in hoofdstuk 9 wordt beschreven, 

kunt voorkomen.

Ik denk dat het voor leerkrachten 

een fijn boek is, omdat het zo vol

ledig is. Er wordt theorie geboden 

en dit wordt gekoppeld aan de 

klas met voorbeelden. Daarnaast 

worden er handvatten geboden 

om het klassenmanagement aan 

te passen. Het is zoals de auteurs 

in de inleiding al aangeven een 

volledig boek over autisme! Voor 

de logopedist is het een bron aan 

informatie en zijn de voorbeelden 

vanuit de klas deels ook te 

gebruiken in de logopediepraktijk. 

Daarnaast is het te gebruiken 

wanneer je met leerkrachten om 

tafel gaat over een leerling. Er 

staat een deel in over communi

catie. Als je er meer van wilt weten 

als logopedist zou ik toch de 

basiscursus van Geef me de Vijf  

er bij pakken.

Laska Könning
logopedist

In 10 hoofdstukken worden  
we meegenomen door de 
‘wereld van Autisme’
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Dit jaar volledig online.
Meld je aan via persoonlijke uitnodiging die je in 

je mail hebt ontvangen.

BEKIJK DE VOLLEDIGE ADVERTENTIES OP WWW.NVLF.NL/VRAAGENAANBOD
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Krachtige Stemtechniek voor de 
Virtuele Omgeving
22 september 2020
ONLINE

Spraakapraxie: Diagnostiek en 
Behandeling
9 oktober 2020
UTRECHT

Geheugen en Logopedie: Taal 
4 maart 2021
UTRECHT

Geheugen en Logopedie: 
Dementie
8 oktober 2020 & 12 april 2021
EINDHOVEN & UTRECHT

CELF-5-NL training
5 oktober 2020 &  
11 december 2020
AMSTERDAM & UTRECHT

Motiverende gespreksvoering 
(vervolg)
18 januari 2021
NIJMEGEN

Dysartrie bij Volwassenen
30 oktober 2020
UTRECHT

DE CURSUS_Dysartrie
Startdatum: 5 november 2020
MALDEN

Afasie
31 augustus 2020
NIJMEGEN

Universitaire Masterstudie

Evidence Based Practice 
in Health Care MSc/Drs

Start 19e academisch jaar 
september 2020

Tweejarige universitaire deeltijd 
masterstudie tot klinisch epidemio-
loog (medisch wetenschappelijk 
onderzoeker).

Bridging health care and science
■  een eersteklas carrièrestap als 

startpunt naar een hoog weten-
schappelijk niveau

■  modern en actueel onderwijs met 
een multidisciplinaire benadering

■  (inter)nationaal gerespecteerd en 
NVAO-geaccrediteerd

■  voor medici, paramedici, promo-
vendi, verpleeg- en verloskundigen

Voor contact, voorlichtingsdata, 
informatie en aanmelding:
www.amc.nl/masterebp

— ADVERTENTIE —



Dit jaar volledig online.
Meld je aan via persoonlijke uitnodiging die je in 

je mail hebt ontvangen.



www.pearsonclinical.nl

Digitaal 
of 

Papier

De CELF-5-NL is de test voor diagnose 
en evaluatie van taalproblemen bij 
kinderen van 5 - 18 jaar. 

Voor de logopedist 
van de toekomst

Het is belangrijk dat je kinderen 
met een taalontwikkelingsstoornis 
niet over het hoofd ziet omdat je 

bijvoorbeeld een verouderd 
testinstrument gebruikt.

- Janneke de Waal, logopedist 

“

”


