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“ MIJN DAGELIJKSE 
SMOOTHIE IS EEN 
VAST RITUEEL”
Nutilis Clear draagt bij om 
in alle stadia van dysfagie 
veiliger te slikken

Verdikken van vloeistoffen bij 
patiënten met dysfagie verbetert 

de veiligheid van slikken door 
het risico op verslikken te 

verminderen1,2

Amylaseresistente 
eigenschappen dragen 
bij aan veiliger slikken 

in alle stadia van 
dysfagie3,4

Nutilis Clear is 
eenvoudig te 

gebruiken met 
Staging en IDDSI-

methodieken

Nutilis Clear is 
gemakkelijk te bereiden

Bekijk de video 

nutriciamedical.nl/
nutilisclearvideo

Wilt u meer informatie of advies?
Neem dan contact op met onze diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice:  
     0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 
      medischevoeding@nutricia.com  •       www.nutriciamedical.nl

1. Bolivar‐Prados et al., Effect of a gum‐based thickener on the safety of swallowing in patients with poststroke oropharyngeal dysphagia. Neurogastroenterology & Motility (2019) 2. Newman R, et al, Dysphagia white paper 
ESSD, Dysphagia 2016; 31:232-249 3.Vallons, et al. The Effect of Oral Processin on the Viscosity of Thickened Drinks for Patients With Dysphaia. Ann Rehabil Med. 2015;39:772-7. – 4.Vallons, et al. Effect of human saliva 
on the consistency of thickened drinks for individuals with dysphaia. Int J Lan Commun Disord. 2015;50:165-75.

N
utilis C

lear is een voeding voor m
edisch gebruik. D

ieetvoeding bij dysfagie. D
ient onder m

edisch toezicht te w
orden gebruikt. D

eze inform
atie is uitsluitend bestem

d voor (para)m
edici. 9

0
0

123-0
320



3

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE 

INHOUD

4 Colofon en Voorwoord 

5 Vraag het de  
Wetenschapsraad  

6 Kort Nieuws 

10  INTERVIEW  
FEES-onderzoek doen we 
vanaf nu volgens deze 
richtlijn

14 ACHTERGROND  
Herziene richtlijn  
Stotteren

19 NVLF congres

23 Vraag & Aanbod 

24  KENNIS  
Van gebaar naar  
gesproken woord

31 NTvL nu ook online  
beschikbaar

32  KORTE PORTRETTEN  
Afgestudeerd en dan?

35  ACHTERGROND  
Onderwijs in coronatijd 

36 Boeken & Materialen 

32

14

10
Interview Mirjam Vonk en Kelly van Cauter: ‘Joh, neem nog een hapje.  

Je moet wel goed eten, hoor.’
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VOORWOORD

Trots 

Het is on-Nederlands om trots te zijn op wat je 

doet en hebt bereikt. Je krijgt al gauw het verwijt 

naast je schoenen te lopen. Anders dan in bijvoor-

beeld Amerika is onze volksaard ‘doe maar gewoon, 

dan doe je al gek genoeg’. Goede resultaten boe-

ken en iets moois bereiken, moet je vooral gewoon 

vinden. Maar het is allemaal niet zo gewoon, bij-

voorbeeld wat er iedere dag weer in onze zorg 

wordt gedaan. Ik wil graag een herwaardering van 

trots. Laat logopedisten trots zijn op hun vak. Op 

wat zij voor patiënten en cliënten betekenen. 

Daarom ook staat ‘trots’ centraal bij ons jaarcon-

gres op 30 oktober. Waarbij ik er als voorzitter trots 

op ben dat we er, ondanks corona en de onmoge-

lijkheid om fysiek bij elkaar te komen, toch een 

mooie manifestatie van gaan maken.

Met trots is niets mis, zolang je de grens naar arro-

gantie niet oversteekt. Maar daar ben ik bij onze 

beroepsgroep niet bang voor. Ik merk vaak eerder 

het tegendeel, een ‘Calimero-houding’. ( Jonge 

logopedisten moeten maar even googelen. Cali-

mero was een stripfiguurtje van een kuiken in een 

televisieserie dat zichzelf heel klein voelde in de 

grote boze buitenwereld: ‘Zij zijn groot en ik is klein 

en da’s niet eerlijk’.)

Herwaardering van trots. Dus herwaardering van 

het dagelijks werk van al die logopedisten, dag in, 

dag uit. Terecht zeggen leden mij dan: ‘Trots is 

mooi, maar je kunt er niet je huur van betalen’. Ze 

hebben gelijk. Vandaar ook dat wij als NVLF onver-

moeibaar druk blijven uitoefenen op zorgverzeke-

raars en politiek om tot een reëel tarief voor onze 

zorg te komen. Want op dat langslepende dossier 

kunnen zij in mijn ogen bepaald niet trots zijn. 

MICHEL DUTRÉE
VOORZITTER NVLF
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W aarom herstellen de meeste kinderen die 

beginnen te stotteren als ze 2 tot 5 jaar 

oud zijn hiervan uiteindelijk, maar een 

minderheid niet? Wetenschappers kunnen het nog 

steeds niet verklaren. Wel zijn er op groepsniveau 

gegevens bekend over welke kinderen een grotere 

kans hebben te blijven stotteren. In de herziene richt-

lijn Stotteren wordt verwezen naar deze studies. Deze 

kennis is de basis van het huidige beleid van monito-

ren: na het ontstaan van stotteren bij jonge kinderen 

wordt de ontwikkeling ervan 9 tot 12 maanden na het 

ontstaan ervan actief gevolgd om te zien of herstel 

zonder logopedie inzet. Als het betreffende kind echter 

kenmerken heeft met een hoger risico op blijvend stot-

teren – risicofactoren - pleit dit voor niet of korter 

monitoren en direct of sneller starten met behandelen. 

Zeer recent zijn in een meta-analyse de gegevens van 

11 studies met gegevens over risicofactoren gecombi-

neerd (Singer, Hessling, Kelly, Singer & Jones, 2020). De 

volgende klinische kenmerken bleken significant gere-

lateerd te zijn aan blijvend stotteren (geordend van 

sterkst naar minst sterk): het vóórkomen van stotteren 

in de familie, mannelijk geslacht, relatief oud bij aan-

vang stotteren (4;0 jaar of ouder), zwakkere klankpro-

ductievaardigheden, hogere stotterfrequentie, zwakker 

taalbegrip en zwakkere taalproductie. Deze factoren 

wegen dus het zwaarst op basis van het beste bewijs 

dat we op dit moment hebben. Daarnaast blijven de 

factoren die in minstens één studie als significant naar 

voren kwamen van belang (bijvoorbeeld het voorko-

men van blijvend stotteren in de familie, negatieve 

reactiviteit, verergering van het stotteren). 

VRAAG HET  
de wetenschapsraad

AUTEUR MARIE-CHRISTINE FRANKEN, KLINISCH LINGUÏST, LOGOPEDIST, STOTTERTHERAPEUT,  
ERASMUS MC, SOPHIA KINDERZIEKENHUIS ROTTERDAM 

Risicofactoren bij stotteren

Veel logopedisten vragen hoe ze de hierboven 

genoemde risicofactoren moeten wegen; betekent de 

aanwezigheid van één risicofactor dat je de behande-

ling niet langer uitstelt? Was het maar zo eenvoudig. 

Op dit moment is die kennis er nog niet. Singer et al. en 

ook Yairi and Seery (2015) interpreteren de aanwezig-

heid van 2 tot 3 of meer sterkere risicofactoren als een 

hoger risico op blijvend stotteren. Bijvoorbeeld, een 

jongen van 4;6 met een hoge stotterfrequentie en een 

reactief temperament die reeds 4 maanden stottert 

heeft een hoger risico om te blijven stotteren. Maar 

ook een meisje van 2;9 jaar wiens vader en opa ook 

stotteren, dat zwakkere taalvaardigheden heeft en  

6 maanden stottert waarbij het stotteren de laatste 

maand is verergerd van licht naar ernstig, heeft een 

hoger risico op blijvend stotteren. Een uitgebreid logo-

pedisch onderzoek, waarbij naast de risicofactoren ook 

de impact van het stotteren op de communicatie en op 

de ouders en het kind wordt meegenomen, is dus zeer 

belangrijk! 

Lees online een uitgebreide versie van deze column via  

www.nvlf.nl/tijdschrift. 

 

LITERATUUR

- Singer, C.M., Hessling, A., Kelly, E.M., Singer, L., & Jones, 

R.M. (2020). Clinical characteristics associated with 

stuttering persistence: a meta-analysis. Journal of 

Speech, Language, and Hearing Research, 1-24. 

- Yairi, E. and Seery, C.H. (2015). Stuttering. Foundations 

and clinical applications. Boston: Pearson.
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In deze  

rubriek vindt u  
KORTE BERICHTEN  

uit het vakgebied  

logopedie of NIEUWS  
dat uw werk  

kan raken.

KORT!
SAMENSTELLING DE REDACTIE
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Kwaliteitsstandaard 
 atypische parkinsonismen 
gereed

De afgelopen jaren heeft de Parkinson 
Vereniging, onder projectleiding van  
de Vereniging voor Samenwerkende 
Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) 
voor zeldzame en genetische aandoenin-
gen, gewerkt aan de totstandkoming van 
de Kwaliteitsstandaard atypische parkin-
sonismen. Deze kwaliteitsstandaard is  
nu gereed. Aan de totstandkoming werk-
ten vertegenwoordigers mee van alle 
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de 
zorg voor mensen met atypische parkin-
sonismen, waaronder ook de NVLF.

De kwaliteitsstandaard is in eerste 

instantie bedoeld voor zorgverleners 

uit alle medische en niet-medische 

beroepsgroepen die betrokken zijn  

bij de diagnostiek, behandeling en 

begeleiding van mensen met atypische 

parkinsonismen. Daarnaast kan de 

kwaliteitsstandaard ook voor patiënten 

en naasten interessant zijn.

 Lees verder op  https://www.nvlf.nl/

nieuws/atypische-parkinsonismen/.  

Vanaf hier kun je ook doorklikken naar 

de kwaliteitsstandaard.

Dat is even slikken.nl
Hoe kunnen cliënten met slikproblemen nog 
genieten van eten en  drinken? Wat doe je als 
verdikkingsmiddel niet wordt geaccepteerd  
door een cliënt of iemand alleen een gemalen 
maaltijd mag eten? Om meer inspiratie te  bieden 
voor cliënten en hun omgeving is  logopedist 
Annelinde Porsius in maart een Instagram-
account (@datisevenslikken) gestart. Begin juli is 
de website www.datisevenslikken.nl opgericht. 
Annelinde is werkzaam in de intra- en extra-
murale volwassenen/ ouderenzorg. Zij staat in 

haar vrije tijd graag in de keuken en zo is het idee ontstaan om hobby 
met werk te combineren.

De website is gestart met als doel voornamelijk thuiswonende cliën-

ten te helpen, zoals cliënten met MS, of de ziekte van Parkinson. De 

website blijkt nu voor verschillende doelgroepen ingezet te worden, 

bijvoorbeeld ook in de gehandicaptenzorg.

Op de website zijn de recepten ingedeeld per consistentie volgens 

het IDDSI-framework, en per maaltijdcategorie. De website wordt 

inmiddels door verschillende logopedisten gebruikt in Nederland en 

België. Er komen leuke reacties vanuit zowel het werkveld als vanuit 

de cliënten die de website gebruiken. Omdat er ook internationale 

aandacht gekomen is voor de recepten, is er als pilot nu ook een 

Engelstalig account op Instagram gestart: @allyoucanswallow. Feed-

back en verdere ideeën zijn altijd welkom, zie hiervoor de website.

SAVE THE DATE: 

KKB DAG 2021

Op zaterdag 6 februari wordt de 

KKB Kennisdag georganiseerd. 

Noteer dit alvast in je agenda!  

Meer informatie over het 

 programma en de aanmelding 

volgt later.
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Krijg snel een beeld van de 
moedertaal van meertalige 
kinderen 
Bij meertalige kinderen is het vaak moeilijk om uit te zoeken of 
 taal problemen in het Nederlands te wijten zijn aan onvoldoende 
blootstelling of aan een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De gratis 
oudervragenlijst ALDeQ-NL over de moedertaal(ontwikkeling) helpt 
om meertalige kinderen met en zonder TOS te onderscheiden. 
 

Je kan het instrument gebruiken bij meertalige kinderen tussen 4 en 

10 jaar oud. Deze kinderen spreken thuis (ook) een andere taal dan 

het Nederlands. Belangrijk is dat er in hun voorschoolse periode thuis 

geen Nederlandstalig aanbod was. 

 

De vragenlijst is bedoeld voor logopedisten maar kan ook ingezet 

worden door leerkrachten en onderwijsondersteuners in functie van 

doorverwijzing. Ouders vullen de vragenlijst steeds onder begeleiding 

van een professional in. Surf naar www.taalbrug.be > beschikbaar 

materiaal > oudervragenlijst om de ALDeQ-NL te gebruiken. 

 

De ALDeQ-NL is een Nederlandstalige versie van de Alberta Language 

and Development Questionnaire (ALDeQ; Paradis, Emmerzael & 

Sorenson Duncan, 2010). Onderzoekers van Thomas More stelden 

een Vlaamse cut-off op in samenwerking met collega’s van VIVES en 

KU Leuven. 

 

Heleen Leysen, onderzoeker Thomas More, www.taalbrug.be

 Lees meer over dit onderzoek in het tijdschrift Logopedie van de 

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, en in Signaal van SIG. 

Terugkijken webinar  
Kwaliteitscyclus

Heb je de webinar van de NVLF en het 
KP over de kwaliteitscriteria 2020-2025 
gemist? Je kunt hem nu terugkijken.

Op 15 september werd in samenwerking 

met het Kwaliteitsregister Paramedici 

(KP) de webinar ‘Kwaliteitscriteria 

2020-2025’ georganiseerd. Tijdens de 

webinar werd door Karin Verkleij (KP) 

en Yvonne Brookman (NVLF) uitleg 

gegeven en vragen beantwoord over de 

nieuwe set criteria. De webinar werd 

door zo’n 250 kijkers live bekeken, voor 

degene die het gemist hebben is er de 

mogelijkheid de webinar terug te kijken.

Er zijn veel vragen gesteld en beant-

woord in de ruim 60 minuten durende 

sessie. Natuurlijk blijven er altijd een 

paar vragen onbeantwoord. Niet 

behandelde vragen krijgen de 

komende tijd een plekje in de nieuws-

brief. In de tussentijd kunnen vragen 

ook per mail direct aan het KP gesteld 

worden via info@kwaliteitsregisterpa-

ramedici.nl. Tijdens het NVLF congres 

op 30 oktober is het KP ook online 

beschikbaar voor vragen.

 Je kunt de webinar terugkijken  

via  https://www.nvlf.nl/nieuws/ 

webinar-kwaliteitscriteria/.

 Aan het volgen van deze webinar is  

1 punt accreditatie toegekend, deze 

accreditatie loopt 15 december 2020 

af.
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Podcasts 
NVLF Zomergasten

Als alternatief voor de Zomertoer 

neemt de NVLF tot en met eind 

september zes video podcasts op 

met interessante gasten. Presenta-

tor Erik Kuperus spreekt met hen 

over actuele, vakinhoudelijke en 

inspirerende onderwerpen.

Gesprekken met:

•  Michel Dutrée 

•  Sake van der Ploeg

•  Leonoor Oonk

•  Peter Ros

•  Tessa Fennema

•  Rens Brankaert 

 De podcasts zijn te vinden op 

www.nvlf.nl/podcast.

Proefschrift  
Imme Lammertink
Op 11 juni vond de promotie van Imme Lammertink plaats. Zij deed 
onderzoek naar de relatie tussen statistisch leren en taalvaardigheid 
in kinderen met en zonder TOS. In deze studie is onderzocht of  
kinderen met TOS meer moeite hebben met het leren van taal omdat 
zij meer moeite hebben met statistisch leren dan kinderen zonder 
TOS. In verschillende studies is onderzocht of individuele verschillen 
in statistisch leren samenhangen met taalvaardigheid (leesvaardig-
heid en grammatica) én of kinderen met TOS minder gevoelig zijn 
voor statistische regelmatigheden in hun omgeving dan kinderen 
zonder TOS. 

De resultaten laten zien dat een mogelijk statistisch leerprobleem in 

kinderen met TOS en de samenhang tussen statistisch leren en taal-

vaardigheid afhankelijk is van verschillende factoren. In het auditieve, 

talige domein waren kinderen met TOS minder gevoelig voor regel-

matigheden in het aanbod dan kinderen zonder TOS. In het visuele 

en visueel motorische niet-talige domein zijn kinderen met TOS wel 

gevoelig voor regelmatigheden. Daarnaast werd geen sterk bewijs 

gevonden voor (of tegen) een relatie tussen statistisch leren en taal-

vaardigheid. In de context van taalinterventies voor kinderen met TOS 

betekent dit dat het effectiever kan zijn om te focussen op andere 

cognitieve vaardigheden die sterker samenhangen met taalvaardig-

heid dan statistisch leren. Het kan echter ook interessant zijn te 

onderzoeken of het visualiseren van taalstructuren de kinderen met 

TOS helpt regelmatigheden in het talige domein te detecteren.

 Het proefschrift is te vinden op: https://pure.uva.nl/ws/files/ 

48047798/Thesis.pdf 

Folia Phoniatrica et Logo-
paedica nieuwe inlogcode

Omdat de NVLF lid is van de IALP heb-
ben al onze leden toegang tot de digitale 
versie van de Folia Phoniatrica et Logo-
paedica. In dit wetenschappelijke tijd-
schrift worden artikelen gepubliceerd 
over de anatomie, fysiologie en patholo-
gie van spraak, taal en gehoor.

De inlogsgegevens van de digitale ver-

sie van de Folia Phoniatrica et Logo-

paedica zijn veranderd. Op www.nvlf.nl/

nieuws/inlogs-folia/ lees je hoe je 

vanaf heden kan inloggen. 

Deze inloggegevens mogen alleen wor-

den gebruikt door leden van de NVLF.
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Consensusdocument  
over gebruik van cochleaire 
implantaten gepubliceerd
Eind augustus is het eerste wereldwijde consensusdocument over het 
gebruik van cochleaire implantaten in de behandeling van volwassenen 
met een ernstig gehoorverlies gepubliceerd in het Amerikaans vooraan-
staand medisch tijdschrift ‘JAMA Otolaryngology’. Het artikel werd 
geschreven door een internationaal panel van deskundigen, bestaande 
uit 31 hoorexperts met een chirurgische en audiologische achtergrond, 
afkomstig uit meer dan dertien landen. Deze auteurs hebben wereldwijd 
om advies gevraagd bij vertegenwoordigers uit zeven internationale 
patiënten- en zorgverlenersorganisaties.

Leo De Raeve, directeur van ONICI, wetenschappelijk adviseur van 

EURO-CIU en lid van dit comité van patiëntenorganisaties, noemt 

deze publicatie een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling 

van volwassenen met een ernstig gehoorverlies.Uit onderzoek blijkt 

dat zowel in België als in Nederland minder dan 10% van de volwas-

senen, die audiologisch gezien in aanmerking komen voor een coch-

leair implantaat, er daadwerkelijk een dragen. De belangrijkste reden 

voor dit beperkte gebruik is dat de verwijzende instanties en de ern-

stig slechthorende zelf zich te weinig bewust zijn van de heden-

daagse mogelijkheden van een cochleair implantaat.

 De Nederlandstalige vertaling van de tekst met een link naar het 

consensusdocument is te vinden op www.onici.be.

Nieuw Platform Logopedie 
gelanceerd

De afgelopen weken hebben we via de 
nieuwsbrief al het een en ander gedeeld 
over het nieuwe Platform Logopedie, 
maar nu kun je het met eigen ogen bekij-
ken, want de nieuwe nvlf.nl en logope-
die.nl staan online!

Account activeren
Om toegang te krijgen tot het besloten 

ledenplein dien je eerst je account te 

activeren op www.nvlf.nl/account- 

aanmaken.

Vragen/opmerkingen?
Het nieuwe platform is nog volop in 

ontwikkeling, dus het kan gebeuren dat 

iets niet werkt zoals zou moeten. Hier 

gaan wij de komende tijd uiteraard 

mee aan de slag en daarbij kunnen we 

jullie hulp goed gebruiken. Dus heb je 

bijvoorbeeld problemen met inloggen, 

kom je een niet-werkende link tegen of 

heb je andere vragen of opmerkingen 

over de nieuwe website? Stuur dan een 

mail naar communicatie@nvlf.nl.

Community
Groepen op de community bestaan uit 

kwaliteitskringen, raden, commissies, 

werkgroepen maar ook het NVLF-

bestuur en het NVLF-bureau zijn 

onderdeel van de community. Alleen 

NVLF-leden die zich hebben aange-

meld voor de community hebben 

momenteel toegang. 

De community is in ontwikkeling, 

daarom kunnen tot februari 2021 maxi-

maal 10 nieuwe groepen per maand 

zich aanmelden. Geïnteresseerden 

kunnen zich aanmelden via communi-

catie@nvlf.nl. Het streven is dat zich in 

februari 2021 65 groepen (1000 leden) 

binnen de community geregistreerd 

hebben. Daarna krijgen alle overige 

groepen/leden een account binnen  

de community.
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HAP, SLIK, WEG? 

FEES-ONDERZOEK 
doen we vanaf  
nu volgens deze 
richtlijn
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‘J oh, neem nog een hapje. Je moet wel 

goed eten, hoor.’ Mensen met een 

slikstoornis horen dat nogal eens.  

Terwijl eten en drinken een enorme opgave  

kan zijn voor hen. De opmerkingen van familie 

en vrienden zijn één ding, de slikstoornis kan 

ook ernstigere gevolgen hebben. Een long-

ontsteking bijvoorbeeld, doordat voeding in  

de longen terechtkomt, of gewichtsverlies als 

iemand te weinig voeding binnenkrijgt. Het 

punt met een slikstoornis is dat het van buiten 

niet altijd goed zichtbaar is. Een enorme hoest-

bui doordat iemand zich verslikt, zie je niet over 

het hoofd. Maar soms is er niets te zien, terwijl 

er toch een aanzienlijk deel van de voeding in 

de luchtpijp verdwijnt. 

Camera in de keel
Ongeveer tien jaar geleden deed het naso-

endoscopisch slikonderzoek zijn intrede in 

Nederland. Het waaide over uit de Verenigde 

Staten, onder de naam Flexible Endoscopic 

Evaluation of Swallowing (FEES). Via de neus 

wordt een klein slangetje, een scoop, in de 

keelholte gebracht. Aan die scoop zit een 

lampje en een camera. Op een bijbehorend 

beeldscherm is precies te zien wat er in de 

keelholte gebeurt als iemand slikt. Blijft er iets 

achter? Klopt de timing van de slikinzet? Als 

voeding doorslikken niet goed lukt, helpt een 

andere houding dan?

Mirjam Vonk is logopedist bij revalidatiecentrum 

Laurens Intermezzo Zuid in Rotterdam. Ze doet 

het FEES-onderzoek ongeveer vijftig keer per 

jaar bij volwassenen, samen met twee collega-

logopedisten. Ze vindt het heel prettig dat ze het 

onderzoek zelf kan doen, in plaats van dat de 

KNO-arts dat doet. ‘Ik vind het fijn om de regie 

in handen te hebben.’ Ze heeft meer tijd dan de 

KNO-arts en kan daarom gericht kijken naar 

aanknopingspunten voor de behandeling. ‘De 

KNO-arts gaat niet meekijken welke therapie 

vanuit logopedisch oogpunt het beste werkt.’

Voorbehouden handeling
Puntje van aandacht: een endoscopisch onder-

zoek zoals FEES is op basis van de wet BIG een 

Gaat de slok melk de slokdarm in  
of verdwijnt een deel ervan in de luchtpijp? 

Met een camera in de keelholte is dat  
heel goed zichtbaar. Voor dat zogeheten 

FEES-onderzoek heeft de NVLF een  
consensusdocument opgesteld, zodat  

iedereen weet waar logopedisten zich aan 
moeten houden. 

TEKST SUUS VAN GEFFEN  BEELD 500WATT
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niet de bedoeling dat iedereen zomaar zo’n 

onderzoek gaat doen, zegt Vonk. ‘Je moet wel 

weten wat je doet. Het FEES-onderzoek heeft 

namelijk zoveel meerwaarde. Daarom is het 

belangrijk om er secuur mee om te gaan.’

Niet te lichtzinnig
Om duidelijkheid te scheppen, richtte de NVLF 

eind 2016 de werkgroep FEES door logopedis-

ten op, waar Vonk ook in zit. Op basis van 

 literatuurstudie en overleg met buitenlandse 

collega’s leidde dat tot het consensusdocu-

ment FEES door logopedisten bij volwassen. 

Daarin staat duidelijk waar een logopedist aan 

moet voldoen wat betreft scholing, hygiëne, 

verslaglegging en het aantal patiënten per jaar.

Vonk en Van Cauter beamen dat het document 

laat zien dat logopedisten niet te lichtzinnig 

moeten denken over het onderzoek. Vonk: ‘Het 

moet een weloverwogen keuze zijn, want je 

moet gewoon aan de richtlijn voldoen. Ga het 

niet zomaar twee keer per jaar doen, maar doe 

het als je kennis van zaken hebt en doe het 

niet voor niets. Voldoende oefening is belang-

rijk. Je doet natuurlijk eerst de cursus, maar die 

duurt maar één dag: theorie in de ochtend en 

praktijk in de middag. Daarna is het nodig om 

meters te maken. Het is net als met je rijbewijs. 

Pas als je dat hebt en veel gaat rijden, krijg je 

het echt onder de knie.’

Kelly van Cauter is logopedist in Albert 

 Schweitzerziekenhuis en in Haaglanden 

Medisch Centrum. Ze deed de FEES-cursus in 

2015 en heeft sindsdien meer dan honderd 

FEES-onderzoeken gedaan. ‘Samen met een 

collega doe ik er zo’n zestig per jaar, zowel  

bij poliklinische als klinische patiënten, op 

 verwijzing van verschillende artsen.’

Ook zij ziet de meerwaarde van het consen-

sus-document. ‘Het laat zien wat die voor-

behouden handeling inhoudt en wat ervoor 

nodig is om echt bekwaam te worden en 

bekwaam te blijven. Je hebt bijvoorbeeld wel 

kennis nodig om de beelden te kunnen inter-

preteren. Wat zie ik? Wat doe ik? Wanneer ga ik 

wel doorverwijzen naar de KNO-arts?’

voorbehouden handeling. Logopedisten zijn dus niet zonder 

meer bevoegd om zelfstandig FEES uit te voeren. Het verkeerd 

uitvoeren kan namelijk nogal wat  consequenties hebben. ‘Het 

inbrengen van de scoop vergt wat handigheid om het voor de 

patiënt zo prettig mogelijk te laten verlopen’, zegt logopedist 

Kelly van Cauter. ‘Daarnaast is het belangrijk dat de logopedist 

de beelden goed interpreteert en de juiste behandeling voor-

schrijft.’ Dan zijn er nog de ‘bijkomende zaken’, zoals voldoen aan 

de hygiëne- en privacyvoorschriften. 

Sinds 2011 mag een logopedist in opdracht van een arts het 

FEES-onderzoek doen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moet 

een logopedist de FEES-cursus hebben gedaan. Ook moet er 

altijd binnen vijf minuten een arts aanwezig kunnen zijn. Daar-

mee biedt de wet BIG dus een opening, maar er waren geen 

landelijke richtlijnen voor logopedisten om FEES uit te voeren. 

Dat leidde tot nogal wat onduidelijkheid en willekeur. ‘De KNO-

arts in de ene instelling geeft wel toestemming voor FEES-

onderzoek door een logopedist, de KNO-arts in een andere 

instelling niet’, zegt Van Cauter. Sowieso vinden KNO-artsen het 

MIRJAM VONK:

Ik vind het fijn om  
de regie in handen  
te hebben
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Direct duidelijk
Op advies van de werkgroep werd ook de 

 Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde  

n Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied 

(NVKNO) betrokken bij het document (zie 

kader). Prettig, vindt Vonk. ‘Ik heb weleens een 

telefoontje gehad van een KNO-arts uit een 

ziekenhuis, over hoe wij het in ons hoofd had-

den gehaald dat we iemand hadden gescopi-

eerd, want we waren ‘maar’ logopedisten en 

we hielden ons niet aan de regels. Dan is het 

heel prettig om zo’n document te hebben, 

omdat je daarmee aantoont dat je keurig vol-

gens de regels hebt gehandeld, met instem-

ming van de NVKNO.’

Van Cauter is blij dat het consensusdocument 

er is en dat logopedisten op een eenduidige 

manier FEES kunnen uitvoeren. ‘Er zijn soms 

patiënten die blijven terugkomen met een 

aspiratiepneumonie, ze knappen niet op. FEES 

kan dan meteen duidelijkheid geven. Binnen 

een kwartier weet je welke consistenties de 

patiënt wel en niet veilig kan doorslikken.’

FEES laat ook zien wat er wel goed gaat, zegt 

Vonk. ‘We hebben soms patiënten bij wie het 

slikken tijdens een klinische observatie niet 

goed lijkt te gaan, maar waarbij uit FEES blijkt 

dat het wel goed gaat. Dan kun je eerder over-

gaan tot orale intake, terwijl je die patiënt 

anders misschien veel langer aan de sonde-

voeding had gehouden.’

Van Cauter had een patiënt die jaren geleden 

was bestraald voor kanker in het hoofdhals-

KELLY VAN CAUTER:

 Binnen een kwartier weet 
je welke consistenties  
de  patiënt wel en niet  

veilig kan doorslikken

Samenwerking met de NVKNO

De NVKNO ziet een duidelijke meerwaarde van het FEES-onderzoek door een logopedist, omdat het voor de patiënt veel 

voordelen biedt. Maar een logopedist betreedt wel het domein van de KNO-arts. Daarom raadde de werkgroep FEES door 

logopedisten aan de NVKNO te betrekken bij het consensusdocument. Twee KNO-artsen uit het werkveld zijn een aan-

tal keer aanwezig geweest bij de overleggen over het document. Ook hebben ze schriftelijke bijdragen geleverd. 

De werkgroep heeft de eerste versie van het document voorgelegd aan de NVKNO, die nog een aantal wijzigingen 

 voorstelde, onder andere over veiligheid ten aanzien van de uitvoering, maar ook over het verwerken en opslaan van 

patiëntgegevens en hoe de logopedist moet handelen als er complicaties optreden tijdens een FEES-onderzoek. In het 

document is op advies van de KNO-artsen ook beschreven in welke gevallen de logopedist het onderzoek moet afbreken 

en alsnog een KNO-arts moet inschakelen.

gebied. ‘Uit FEES bleek dat hij zich verslikte in alle consisten-

ties. Hij kreeg een PEG-sonde en daar was hij ontzettend blij 

mee, omdat hij zich niet meer voortdurend verslikte en omdat 

de druk van het moeten eten weg was. Ook herstelde hij goed 

van de aspiratiepneumonie, hij had weer energie en kon weer 

fietsen. Hij zei dat hij zijn leven weer terug had.’
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Mooi om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over de materie 

Herziene richtlijn 
Stotteren

Afgelopen juli verscheen de herziene richtlijn Stotteren  
bij kinderen, adolescenten en volwassenen. In de  
werkgroep zaten onder anderen logopedist-stottertherapeut 
Anneke Busser en psycholoog en ervaringsdeskundige  
Zineb el Youssfi.

TEKST ANNEMARIE VAN DIJK  ILLUSTRATIE CHIARA ARKESTEIJN  

D e richtlijn Stotteren uit 2014 – vrij lang en nogal 

wetenschappelijk in taalgebruik – was toe aan 

vervanging. ‘Verwerk nieuwe onderzoeken in 

de richtlijn Stotteren 2020 en maak ‘m leesbaarder’, 

was de opdracht vanuit de NVLF. De werkgroep 

bestond uit een projectleider en een voorzitter vanuit 

de NVLF, drie allround logopedisten, drie logopedist-

stottertherapeuten, voorgedragen door de NVST (de 

Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie) en twee 

ervaringsdeskundigen, voorgedragen door de Neder-

landse stottervereniging Demosthenes. Het was leuk 

om mee bezig te zijn, zegt logopedist-stottertherapeut 

Anneke Busser. ‘De samenwerking in de groep was 

heel plezierig. Mooi om vanuit verschillende invals-

hoeken na te denken over de materie.’ Volgens voor-

zitter Leonoor Oonk is de richtlijn beter geordend, 

helderder en leesbaarder geworden, en is er echt een 

kwaliteitsslag gemaakt.
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Terugvalpreventieplan 
Veel aanbevelingen bleven ongeveer hetzelfde als in 

2014, maar er zijn ook duidelijke veranderingen door-

gevoerd. Bijvoorbeeld als het gaat om het onderwerp 

nazorg. De aanbeveling uit de oude richtlijn was: na de 

behandeling voor stottertherapie moet nazorg twee 

jaar lang toegankelijk zijn voor een cliënt. Het doel van 

nazorg is om de langetermijneffecten van de therapie 

te bevorderen en om terugval te voorkomen. Uit reac-

ties uit het werkveld werd duidelijk dat nogal wat 

 logopedisten twee jaar nazorg erg lang vonden. Ook 

was onduidelijk wat er in die twee jaar precies moest 

gebeuren. Anneke Busser: ‘Er zijn geen effectonderzoe-

ken gevonden over nazorg bij stotteren, wel literatuur 

geschreven door experts. Het hoofdstuk nazorg is dus 

een consensus-hoofdstuk van de werkgroep. Als eerste 

dachten we na over de definitie van nazorg. Als het 

hoofddoel is bereikt, begint de fase van stabiliseren. 

Wanneer gaat de stabilisatiefase over in nazorg en 

welke plaats heeft terugval in dit proces?’ 

Tijdens deze discussie zei psycholoog en ervarings-

deskundige Zineb el Youssfi, ook lid van de werkgroep: 

‘Oh, jullie hebben het over het terugvalpreventieplan?’ 

Anneke: ‘Dat bleek precies waarnaar we op zoek 

waren. In een psychologenpraktijk blijkt dat heel 

 normaal te zijn, zo’n terugvalpreventieplan.’ 

De cliënt voert de regie
Zineb was verbaasd dat iedereen zo verrast keek.  

‘Zo’n terugvalpreventieplan is inderdaad een gangbaar 

onderdeel van psychologische behandelingen, want 

terugval is eerder regel dan uitzondering. Het doel van 

zo’n plan is dat de cliënt na de behandeling zelf de 

regie voert en voelt, als het ware zijn eigen therapeut 

kan zijn. Het leek mij belangrijk dat zo’n plan ook onder-

deel wordt van de stotterbehandeling omdat stotteren 

als neurobiologische ontwikkelingsstoornis een chro-

nisch beloop heeft.’ Ze leverde achtergrondinformatie 

van het terugvalpreventieplan van andere psychologi-

sche behandelprotocollen. Daarna schreven Anneke en 

zij het plan voor ouders van jonge kinderen en voor kin-

deren vanaf 7 jaar en volwassenen. Anneke: ‘We vulden 

elkaar aan, Zineb vanuit haar expertise als psycholoog 

en ik vanuit mijn ervaring als stottertherapeut.’ 

Wat is er veranderd in de nieuwe richtlijn? Anneke: ‘In 

de vorige versie draaide het erom dat de logopedist de 

regie voert. Nu krijgt de cliënt meer verantwoordelijk-

heid. Tijdens de stabilisatiefase zet hij of zij het terug-

valpreventieplan in. Verder bepaalt de cliënt hoe lang 

de nazorg duurt.’

‘De verantwoordelijkheid lag in de vorige richtlijn te 

veel bij de therapeut’, zegt Zineb. ‘Het is in de laatste 

fase van behandeling goed om in te zetten op het 

 vergroten van de zelfredzaamheid van cliënt. Als hij 

zelf de regie voert, is hij minder afhankelijk.’

In het terugvalpreventieplan vraagt de logopedist wat 

de cliënt eerder hielp bij momenten van terugval en of 

dat hem in nieuwe probleemsituaties opnieuw zou 

‘De verantwoordelijkheid lag in  
de vorige richtlijn te veel bij  

de therapeut’



CURSUSSEN ORO-MYOFUNCTIONELE THERAPIE (OMFT): 
LOGOPEDIE EN TANDHEELKUNDE ‘Een mond is meer dan een rij tanden’

Liset Maas Berry Verlinden 

OMFT-1: BASISCURSUS 
(44 geaccrediteerde punten)   
22 en 23 januari 2021 Zwolle 
18 en 19 juni 2021 Amersfoort
22 en 23 oktober 2021 Breda
19 en 20 november 2021 Eindhoven

Prijs: € 495,- incl. een waardebon van € 50,-
te besteden in de webshop OMFT.info. 
Ben je nog student? Dan betaal je € 299,-           
(excl. waardebon).

OMFT-2: VERDIEPINGSCURSUS A 
(36 geaccrediteerde punten)  
9 en 10 april 2021 Eindhoven
24 en 25 september 2021 Zwolle

Prijs: € 495,- incl. een waardebon van € 50,- 
te besteden in de webshop OMFT.info.

OMFT-3: VERDIEPINGSCURSUS B 
Vervolg op de Verdiepingscursus A.
(Accreditatie wordt aangevraagd).
28 en 29 mei 2021 Amersfoort
Prijs: € 495,-.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN: 
WWW.OMFT.INFO

Accreditaties:                                 Erkend door:

Re-mind
OMFT-materialen nodig?
Ga voor ons uitgebreide 
assortiment naar 

www.OMFT.info

Maaike Selten 

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



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE NUMMER 5  |  OKTOBER 2020

kunnen helpen. De cliënt schrijft dat op in het plan. Hij 

of zij beschrijft welke stappen er zijn gemaakt, welke 

succeservaringen er zijn behaald binnen het terugval-

preventieplan en stelt voor zichzelf een nieuw doel op. 

Zo leren de cliënten – of de ouders van de cliëntjes – 

wat ze zelf kunnen doen om de terugval aan te pakken. 

Fijn dat iemand zo meer regie kan nemen, vindt 

Anneke Busser. ‘Ik behandelde een jongen van tien jaar 

met een terugval in stotteren in de stabilisatiefase. 

Door het invullen van zijn terugvalpreventieplan kwam 

hij erachter dat de uitlokkers van het stotteren vooral 

in zijn eigen hoofd zaten. Hij hoefde dus niet zozeer te 

oefenen met spreektechnieken, wat hij steeds deed, 

maar gaan werken aan zijn gedachten.’ In het plan 

staat ook wanneer je wel weer een afspraak maakt met 

de logopedist. Cliënten kunnen het plan steeds zelf 

toetsen en wijzigingen invullen. 

Doorverwijzen naar psycholoog
Een andere verandering in de richtlijn draait om hoe 

een psycholoog kan ondersteunen bij een stotter-

behandeling. De deelnemers van de werkgroep waren 

het erover eens dat de meerwaarde van een samen-

werking met andere disciplines heel belangrijk is. ‘Maar 

die samenwerking kwam in de praktijk onvoldoende op 

gang terwijl mensen die stotteren er mogelijk wel baat 

bij zouden hebben’, zegt Zineb. In de oude richtlijn 

stond: doorverwijzen naar een andere behandelaar bij 

vermoedens van angst of depressie en als er na drie 

maanden onvoldoende vooruitgang is geboekt op 

SMART-doelen. Zineb: ‘Het was niet duidelijk wanneer 

je precies moest doorverwijzen. Alleen bij complexe 

sociaal-emotionele problematiek die ook los kan staan 

van het stotteren, zoals een depressie? Of als je 

behandeling niet voldoende aanslaat zonder dat er 

sprake is van depressie?’ De richtlijn stelt nu dat 

samenwerking met een psycholoog soms ook nuttig 

kan zijn als er geen sprake is van bijkomende psycho-

logische problemen.

Logopedist-stottertherapeuten passen cognitieve 

gedragstherapie toe bij de behandeling van stotteren, 

maar lopen hierin weleens vast, zegt Anneke Busser. 

‘Zeker als het gaat om heftige angsten heeft een 

 psycholoog meer expertise. Die kan bijvoorbeeld 

exposuretechnieken maximaliseren, die bij veel angst-

stoornissen tot verbetering leidt.’ Kortom, bij sommige 

cliënten is de samenwerking tussen logopedist(-stot-

tertherapeut) en psycholoog van toegevoegde waarde 

voor de behandeling. Het is daarbij belangrijk dat de 

logopedist zijn kennis over stotteren en wat het voor 

die cliënt betekent, overbrengt op de psycholoog. 

Handreiking
In de bijlage van de richtlijn zit een door Zineb 

geschreven handreiking die concrete handvaten geeft 

over wanneer je als stottertherapeut een psycholoog 

betrekt bij de behandeling. Zineb: ‘Sta als stotterthera-

peut op tijd stil bij: welke factoren maken dat de 

behandeling niet aanslaat? Zo kan vermijdingsgedrag 

het probleem in stand houden. Ook dan kan de psy-

choloog iets toevoegen in de logopedische behande-

ling. Zeker psychologen die cognitieve gedragstherapie 

hebben gevolgd kunnen de in stand houdende facto-

ren van het stotteren onderzoeken en goede interven-

ties aanbieden. Neem bij hardnekkige problematiek 

met weinig therapievooruitgang eerst contact op met 

de psycholoog. Overleg hoe deze kan ondersteunen bij 

struikelblokken in de behandeling. Dat is een aanvul-

ling op de behandeling. De stottertherapie zelf hoeft 

dan niet te stoppen.’ 

Een nieuwe werkgroep is 

inmiddels begonnen met de 

implementatie van de richtlijn, 

vertelt Anneke Busser. ‘Over 

een tijdje weten we meer. Zijn 

mensen die stotteren na het 

maken van een terugvalpre-

ventieplan zelf beter in staat 

een terugval op te vangen? En 

hoe gaat de samenwerking 

tussen logopedisten en psy-

chologen verlopen in de prak-

tijk? Ik ben heel benieuwd hoe 

de richtlijn uitpakt.’

De richtlijn stelt nu dat  
samenwerking met een  

psycholoog soms ook nuttig kan 
zijn als er geen sprake is van  
bijkomende psychologische  

problemen
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MEEDOEN
De meerwaarde van logopedie

Iedereen weet inmiddels hoe hard er gewerkt wordt in de zorg, om kwets-

bare en zieke mensen op te vangen, te verzorgen, weer op weg te helpen. 

Veel minder bekend is hoe belangrijk logopedie daarbij kan zijn, ook voor 

mensen die ernstig ziek zijn, bijvoorbeeld door COVID-19. Patiënten die 

van de IC af komen hebben vaak moeite met ademen, slikken, praten. 

Allemaal essentieel om dóór te kunnen, weer mee te doen, je leven te 

delen. Logopedie helpt daarbij. Wat een prachtig vak. Daar zijn we eigen-

lijk veel te bescheiden over. En dat is helemaal niet nodig.

Ik ben niet alleen trots op logopedie. Ik ben vooral trots op jullie, logope-

disten! Daarom ontmoet ik je graag, op een bijzonder NVLF Jaarcongres 

2020. Online, vernieuwend, verrassend en – daar ben ik zeker van – 

 inspirerend. Nog niet aangemeld? Doe dat dan snel, via de link in de  

uitnodiging die je eind september per mail hebt gekregen of op  

www.trotsoplogopedie.nl. Iedereen kan meedoen!

Michel Dutrée
Voorzitter NVLF
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WAT  NVLF Jaarcongres 2020 Trots op logopedie!

WAAR  Bij jou thuis of op je werkplek

WANNEER  Vrijdag 30 oktober 2020, 9:30-16:00 uur

WAAROM  Twintig workshops, uitreiking Innovatieprijs, talkshows, internationale spreker, chats,  

  online ontmoeting, informatie over producten en diensten, accreditatie toegekend  

  (maximaal 6 punten)

WAT NOG MEER  Alle workshops zijn later terug te kijken en leveren dan nog steeds 1 accreditatiepunt op.

MEER WETEN  Ga naar www.trotsoplogopedie.nl
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Aangepaste consistentie
ALS OPLOSSING  
BIJ DYSFAGIE

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

VERDIKT  
SNEL EN DIKT 

NIET NA

AMYLASE-
RESISTENT

KLONTERT  
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GEUR- EN 
SMAAKLOOS

EENVOUDIG  
TE DOSEREN

ALTIJD  
DE JUISTE 

CONSISTENTIE

ALTIJD  
DE JUISTE  

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.
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VERRASSEND EN GEVARIEERD

PROGRAMMA NVLF JAARCONGRES 2020

Trots op logopedie! 
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START UITZENDING
Log alvast in en krijg een voorproefje van het programma met gastheer Gerrit Heijkoop.

START PROGRAMMA
Live talkshow - Trots op logopedie!

Aan tafel bij Gerrit Heijkoop. Praat mee in de chat!

• Interview met Michel Dutrée, voorzitter NVLF over het thema Trots op logopedie! 

Waarom het belangrijk is in deze tijd het vak te profileren.

• Irma Adbegovic (logopedist en wetenschapper in de revalidatiezorg), Afke Posthuma 

(spraak-taaldeskundige en auditor in het onderwijsveld) en Galina Verkouter (vrijge-

vestigd logopedist) vertellen over de verschillen en de overeenkomsten in hun werk.

• Innovatieprijs 2020, met filmpjes en gesprekken met de genomineerde studenten. Je 

kunt de rest van de dag stemmen op je favoriet!  

09.30 UUR

10.00 UUR

WORKSHOPS RONDE 1
Met Yvonne van Ackooy-van Vooren, Wilma Lipke-Steenbeek, Janneke de Waal-Bogers, 

Jeanine Lemmen, Yvonne van Zaalen en Niels van der Valk. Over creativiteit en innova-

tie, jezelf profileren als logopedist, de Buteyko principes, interprofessioneel communice-

ren en myofunctionele evaluatie.

Ondertussen in Studio 7 (voor wie geen workshop volgt): chatten met de genomineerden 

voor de Innovatieprijs 2020. Vraag de studenten alles wat je weten wilt over hun ideeën 

en plannen.

10.35 UUR

11.30 UUR WORKSHOPS RONDE 2
Met Simone Knuijt, Lenie van den Engel-Hoek, Inge Klatte, Judith Feiken, Colette Pelt, 

Astrid Vanvyaene en Stijn Vanthournout. Over orofaciale (spier)echografie, samenwerken 

met ouders, de STAPP-app, prentenboeken en online logopedie.

Ondertussen in Studio 7: chatten met het bestuur van de NVLF. Stel je vragen, deel je 

mening en denk mee over de koers van jouw vereniging.
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ONLINE BEURSPLEIN
Ontmoet aanbieders van producten en diensten die je in je dagelijks werk nodig hebt. 

Volg een Zoom sessie met één van hen. Smeer een boterham, maak een lekkere salade, 

chat met andere deelnemers, strek even je benen...

WORKSHOPS RONDE 3
Met Karin van den Berg, Per Gisolf, Yvonne van Zaalen, Itamar Sharon, Veerle Waelkens 

en Roos Ruiter. Over audiologie en logopedie, wetenschappelijk onderzoek, leuker 

 werken met Happyholics, logopedie voor kleuters en online afasietherapie.

Ondertussen in Studio 7: open ontmoeting. Laat je verrassen door je vakgenoten!

WORKSHOPS RONDE 4
Met Rob Stallinga, Carla de Graaf, Hanneke van Bakel, Hanneke Kalf, Kitty de Boer en 

Mila Rozema. Over Kinesio Taping, ankergestuurde instructie, corona revalidatie, hulp-

middelen en aanpassingen voor computerbesturing en telelogopedie.

Ondertussen in Studio 7: chatten met de ledenraad van de NVLF. Stel je vragen, geef je 

mening, en denk mee over de inbreng van leden in jouw vereniging. 

BEING A PROUD SPEECH-LANGUAGE-HEARING THERAPIST
Door internationale gastspreker Tommie L. Robinson Jr., hoofd van de divisie Hearing & 

Speech van het Childrens National Hospital in Washington DC. ‘In my many years of 

 serving children, I am convinced of the positive difference that the services of speech-

language pathologists and audiologists make in people’s lives. The need is considerable 

and the work is challenging, but I’ve seen the great successes that can result when 

 people receive services.’

AFSLUITING PROGRAMMA
Live talkshow - De winnaars!
Aan tafel bij Gerrit Heijkoop. Praat mee in de chat!

• De winnaars van de Innovatieprijs 2020 zijn bekend en worden in het zonnetje gezet.

• Terugkijken op de dag, hoogtepunten, inspiratie, wat houden we vast voor de toekomst.

GROET EN ONTMOET
Bijpraten en nieuwe collega’s ontmoeten in een ontspannen virtuele sfeer!

 

12.15 UUR

13.15 UUR

14.10 UUR

15.00 UUR

15.20 UUR

15.30 – 16.00 UUR
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Als je vrijdag 30 oktober inlogt als deelnemer kom je 

op een startpagina met verschillende vensters. Je kunt 

er chatten, meer informatie opvragen over het pro-

gramma, je stem uitbrengen voor de Innovatieprijs, 

online exposanten bezoeken en nog veel meer. Het 

grootste onderdeel is een mediaspeler die twee derde 

van je scherm in beslag neemt. Je hoeft hier niets voor 

te downloaden of te installeren. De mediaspeler doet 

het vanzelf. Als je wilt kun je de speler schermvullend 

maken. Dan word je niet afgeleid door alles er omheen.

WISSELEN
In de speler zie je de plenaire onderdelen van het pro-

gramma en de workshops. Je hoeft hier niet voor te 

schakelen of te klikken. De speler laat vanzelf de work-

shops zien waar jij je voor hebt aangemeld. Wil je toch 

een andere workshop volgen? Dat kan, via het menu 

‘programma’, boven in beeld.

CAMERA EN MICROFOON
• Je microfoon staat standaard uit. Je kunt die zelf niet 

aanzetten. Dat kan alleen de workshopleider.

• In kleinere, interactieve workshops kun je wel zelf je 

camera aanzetten. In grotere workshops niet. Dan 

zou het namelijk te druk worden op het scherm.

STEEK JE HAND OP
Wil je een vraag stellen, steek dan je hand op.

(1) Klik op het icoontje  

Participants onder in beeld.

 

(2) Aan de rechterkant van je scherm zie je nu een lijst 

met deelnemers aan de workshop. Onder in beeld zie 

je een rijtje met gekleurde icoontjes. Helemaal links 

staat Raise Hand. Klik op het handje. De workshop-

leider kan nu je microfoon aanzetten. Is je vraag al 

beantwoord voordat je aan het woord komt, klik dan 

nog een keer op het handje. Je opgestoken hand 

 verdwijnt dan weer.

CHATTEN
De chat staat in Zoom altijd aan. Je kunt een vraag 

stellen, je mening geven of iets bijdragen. Je kunt ook 

een persoonlijk bericht sturen aan één van de andere 

deelnemers.

(1) Klik op het icoontje Chat onder 

in beeld.

 (2) Aan de rechterkant van je 

scherm zie je nu een chatvenster. 

Onder in beeld kun je kiezen aan wie je je bericht wilt 

sturen. Daar typ je ook je bericht. Boven in beeld zie je 

alle chatberichten. Ondertussen gaat in het grote 

scherm de workshop gewoon door.

ZOOMEN ZONDER ZORGEN

HANDLEIDING VOOR HET 
VOLGEN VAN HET ONLINE 

CONGRES
Alle sessies tijdens het online NVLF Jaarcongres 2020 worden aangeboden in het  

programma Zoom. Hier lees je hoe dat werkt.
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BEKIJK DE VOLLEDIGE ADVERTENTIES OP WWW.NVLF.NL/VRAAGENAANBOD
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Intelligentie, IQ tests, 
Taal en Logopedie
18 november &  
2 december
EINDHOVEN

Logopedie en  Lees-  
en Spellingproblemen: 
Diagnostiek
5 november
AMERSFOORT

Logopedie bij COPD 
en Astma
6 november 2020
AMSTERDAM, EINDHOVEN  

EN UTRECHT

Spraakapraxie:  
Diagnostiek en 
Behandeling
UTRECHT

Update TOS Live 
Webinar
ONLINE

Dysartrie bij  
Volwassenen
30 oktober 2020
UTRECHT

V
A

C
A

T
U

R
E

S

Logopedist
DORDRECHT

UW ADVERTENTIE HIER?

Voor al uw opleidingen & 
 cursussen,  vacatures, 
 congressen, boeken & 
 materialen en  aangeboden 
praktijkruimtes.

— ADVERTENTIE —

Universitaire Masterstudie

Evidence Based Practice 
in Health Care MSc/Drs

Start 20e academisch jaar 
september 2021

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

SCAN MIJ!
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KENNIS

Downsyndroom (DS) is een chromosomale afwijking die wordt ver-
oorzaakt door trisomie 21. De meeste kinderen met DS hebben matige 
tot ernstige cognitieve beperkingen met daarbij lichte tot matige 
communicatieproblemen en ernstige taalontwikkelingsstoornissen. 
Wereldwijd worden er elk jaar ongeveer 3000 tot 5000 kinderen 
met DS geboren (World Health Organization, 2018), waarvan in 
Nederland 222 gemiddeld in de periode 2010 tot 2013 (Schönbeck, 
Hindori-Mohangoo, Masurel, & van der Pal-de Bruin, 2015), en 182 
gemiddeld in de periode tussen 2013 en 2016 (Grevinga, Schönbeck, 
Hindori-Mohangoo, Reijnders & Detmar, 2018). 

Meerdere studies hebben aangetoond dat 
kinderen met DS een forse achterstand 
in hun taalontwikkeling laten zien (Bello, 
Onofrio, & Caselli, 2014; Chapman, 2003; 
Martin, Klusek, Estigarribia, & Roberts, 
2009). Taal is een van de meest verstoorde 
domeinen van functioneren bij DS en dit 
is mogelijk ook de grootste belemmering 
voor inclusie in de samenleving (Chapman 
2003; Chapman & Hesketh, 2000; McDuf-
fie & Abbeduto, 2009). De mogelijkheid om 
effectief te communiceren is voor kinderen 
met DS vaak beperkt (Guralnick, Connor, & 
Johnson, 2011). 

De expressieve taalontwikkeling van kin-
deren met DS is vertraagd vergeleken met 
typisch ontwikkelende (TO) kinderen die 
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Van gebaar naar  
gesproken woord
De rol van woordbegrip en ouderlijke responsiviteit in de expressieve  
taalontwikkeling van kinderen met Downsyndroom

zijn gematcht op mentale leeftijd (Abbe-
duto, Warren, & Conners, 2007; Martin et 
al., 2009; Roberts, Price, & Malkin, 2007). 
Tijdens hun vroege taalontwikkeling lij-
ken kinderen met DS een voorkeur te heb-
ben voor het gebruik van gebaren boven 
gesproken woorden (Chan & Iacono, 2001; 
Te Kaat-van den Os, Jongmans, Volman 
& Lauteslager, 2015; Te Kaat-van den Os, 
Volman, Jongmans, & Lauteslager, 2017; 
Kay-Raining Bird, Gaskell, Babineau, & 
Macdonald, 2000; Stefanini, Caselli, & Vol-
terra, 2007). Daarnaast blijkt de gebaren-
productie op jonge leeftijd een goede 
voorspeller te zijn van de latere expressieve 
woordenschat bij zowel TO kinderen (Iver-
son & Goldin Meadow, 2005) als bij kinde-
ren met DS (Iverson, Longobardi, & Caselli, 

2003; Zampini, & D'Odorico, 2011), waar-
bij kinderen met een hogere gebarenpro-
ductie een hogere woordproductie op iets 
latere leeftijd laten zien. 
Naast de vroege gebarenproductie wor-
den er in de literatuur ook andere factoren 
genoemd die van invloed zijn op de expres-
sieve taalontwikkeling, zoals bijvoorbeeld 
het woordbegrip (Vandereet, Maes, Lem-
brechts, & Zink, 2011) en de responsivi-
teit van ouders (Brady, Marquis, Fleming, & 
McLean, 2004).

Woordbegrip
Er zijn aanwijzingen dat gebaren niet 
alleen fungeren als vervanging van gespro-
ken taal, maar dat kinderen gebaren 
gebruiken om de betekenis van woorden 
te leren op het moment dat zij die woor-
den nog niet kunnen uitspreken (Capone 
& McGregor, 2004; Capirci & Volterra, 2008; 
Iverson & Goldin Meadow, 2005; Kraljević, 
Cepanec, & Šimleša, 2014). Verschillende 
studies bij TO kinderen vonden dat de 
relatie tussen vroege gebaren en latere 
woordproductie wordt gemedieerd door 
woordbegrip (Caselli et al., 2012; Kraljević 
et al., 2014). Ook bij kinderen met DS is de 
rol van woordbegrip onderzocht. Bello en 
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collega’s (2014) vonden dat het gebruik van 
representatieve gebaren door kinderen 
met DS behalve als middel van expressie 
ook een functie had in het leren begrijpen 
van de betekenis van woorden. Zampini 
en D’Odorico (2009) vonden dat de signi-
ficante relatie tussen de gebarenproductie 
gemeten op 36 maanden en woordproduc-
tie gemeten op 42 maanden bij kinderen 
met DS werd gemedieerd door woord-
begrip gemeten op 36 maanden. Na een 
aanvankelijke toename in het gebruik van 
gebaren laten TO kinderen rondom de leef-
tijd van 16 maanden een afname van geba-
ren zien (‘inverted U’ profiel) die gepaard 
gaat met een toename van woordbegrip 
en een duidelijke groei in de woordproduc-
tie (Caselli et al., 2012). Ook kinderen met 
DS laten bij een chronologische leeftijd van 
32 tot 36 maanden een ‘inverted-U’ geba-
renprofiel zien dat bij de meeste kinderen 
gepaard gaat met een toename in woord-
begrip en woordproductie (Galeote, Sebas-
tian, Checa, Rey, & Soto, 2011).

Ouderlijke responsiviteit
In het huidige onderzoek worden ver-
schillende aspecten van ouderlijke onder-
steuning meegenomen in de definitie van 
ouderlijke responsiviteit: adequaat rea-
geren, emotionele ondersteuning, geza-
menlijke aandacht, en taalinput die is 
afgestemd op het receptieve taalniveau 
van het kind (Landry, Smith, & Swank, 
2006). Responsiviteit verwijst naar het 
geven van ondersteuning en input die 
voortbouwt op de aandacht en activi-
teit van het kind, het reageren op signa-
len en volgen van het kind (Spiker, Boyce, 
& Boyce, 2002). Wanneer ouders responsief 
reageren, wordt dat vaak geassocieerd met 
positieve ontwikkelingsuitkomsten (War-
ren & Brady, 2007). Zo werd bijvoorbeeld 
gevonden dat ouderlijke responsiviteit een 
positieve invloed heeft op de expressieve 
taalontwikkeling van TO kinderen (Tamis-
Lemonda, Bornstein, & Baumwell, 2001), 
alsmede bij kinderen met een ontwikke-
lingsstoornis (waaronder DS) (Dimitrova, 
Özcaliskan, & Adamson, 2016). 

Volgens het ‘transactional’ model is de 
taalontwikkeling van kinderen nauw ver-
bonden met de interactievaardigheden 
van ouders (Page, Wilhelm, & Gamble, 
2010; Yoder & Warren, 1999). Onderzoek 
in TO kinderen liet een positieve relatie 
zien tussen ouderlijke responsiviteit en 
de woordenschat van kinderen (Huttenlo-
cher, Haight, Bryk, Seltzer, & Lyons, 1991; 
Rowe, 2008). Naast het gegeven dat de 
expressieve taalontwikkeling van kinde-
ren met DS significant vertraagd is, laten 
zij ook minder initiatief zien in de commu-

nicatie met hun ouders. Hierdoor wordt er 
veel gevraagd van de interactievaardighe-
den van ouders (Page et al., 2010) en van 
hun communicatieve intentie. Zowel de 
intentionele communicatie van het kind 
als de responsiviteit van de ouders lijken 
van invloed te zijn op de receptieve en 
expressieve taalontwikkeling (woordbe-
grip en woordproductie) van kinderen met 
DS (Chan & Iacono, 2001; Hudson, Levic-
kes, Down, & Wake, 2015). Uit bevindingen 
van de studie van Yoder en Warren (1999) 
bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis 

IN HET KORT

Achtergrond. Kinderen met Downsyndroom hebben een achterstand 

in taalontwikkeling, vooral in expressief (gesproken) taalgebruik. Er 

is nog weinig bekend over de relatie tussen (de voorkeur voor) ge-

barenproductie, het woordbegrip, en (gesproken) woordproductie bij 

kinderen met Downsyndroom.

Doel. Het onderzoeken van de relaties tussen gebarenproductie, 

woordbegrip en woordproductie en de invloed van ouderlijke respon-

siviteit hierop. 

Methode. Op drie meetmomenten (leeftijd 26, 34 en 42 maanden) 

werden gebarenproductie, woordbegrip en woordproductie van 25 

kinderen met Downsyndroom gemeten met de N-CDI. Tevens werd 

een video-opname gemaakt van een ouder-kind interactie om geba-

renproductie, woordproductie en ouderlijke responsiviteit te meten. 

Resultaten. Gebarenproductie op 26 maanden bleek een significante 

voorspeller van woordproductie op 42 maanden, waarbij deze relatie 

gedeeltelijk werd gemedieerd door woordbegrip op 34 maanden, en 

werd gemodereerd door ouderlijke responsiviteit. De relatie tussen 

gebarenproductie en woordproductie bleek sterker naarmate ouders 

meer responsief waren.

Conclusie. De gebarenproductie van kinderen met Downsyndroom 

op jonge leeftijd hangt samen met de latere woordproductie, waarbij 

een belangrijke rol lijkt weggelegd voor het leren van de betekenis 

van woorden (woordbegrip), en wordt beïnvloed door de responsi-

viteit van ouders. Deze bevindingen ondersteunen het belang van 

woordbegrip en van ouderlijke responsiviteit in de expressieve taal-

ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom.

>>
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blijkt dat de relatie tussen vroege intentio-
nele communicatie en latere taalontwikke-
ling van het kind wordt gemedieerd door 
de responsiviteit van de ouder. Welke rol 
ouderlijke responsiviteit precies speelt in 
de taalontwikkeling van kinderen met DS is 
nog nauwelijks onderzocht. 

Huidige studie
De huidige longitudinale studie onder-
zoekt de potentiële rol van woordbegrip 
op de relatie tussen vroege gebarenpro-
ductie en latere gesproken woordproduc-
tie bij kinderen met DS in het leeftijdsbereik 
van 26 tot 42 maanden. De verwachting is 
dat woordbegrip de relatie tussen vroege 
gebarenproductie en latere woordpro-
ductie medieert, uitgaande van de veron-
derstelling dat het taalproces van gebaren 
naar gesproken woord beter verloopt als 
kinderen de woorden eerst leren begrijpen. 
Daarnaast zal worden onderzocht in hoe-
verre ouderlijke responsiviteit van invloed 
is op de relatie tussen gebarenproduc-
tie en woordproductie, waarbij verwacht 
wordt dat ouderlijke responsiviteit een 
positieve invloed heeft op de expressieve 
taalontwikkeling van kinderen met DS.

Methode
Participanten en procedure
Ouders van kinderen met DS in de leeftijd 
van 22 maanden zijn via Stichting Down-
syndroom, Downpoli’s in heel Nederland 
en de facebookpagina ‘D mama’s’ via een 
oproep anoniem benaderd. Ouders met 
interesse in het onderzoek ontvingen een 
informatiebrief met de aanleiding en het 
doel van het onderzoek (N=26). Ouders 
die wilden deelnemen (N=25) gaven schrif-
telijk, geïnformeerde toestemming. Ver-
volgens ontvingen ouders een algemene 
vragenlijst (AVL) om achtergrondinforma-
tie te verzamelen over de kinderen en hun 
ouders. De inclusiecriteria voor de kinde-
ren waren: (a) thuiswonend, (b) Neder-
lands als moedertaal, (c) normale visus 
(eventueel gecorrigeerd) en (d) normaal 
gehoor (eventueel buisjes). 

TOEPASBAARHEID IN DE PRAKTIJK

De bevindingen bevestigen het belang van het maken (of stimuleren 

door ouders) van gebaren door kinderen met DS op jonge leeftijd in 

hun vervolgstappen op weg naar expressieve taal. De bevindingen 

laten tevens het belang zien van begeleiding (in de vorm van be-

spreekbaar en/of visueel maken via video-opnames) van ouders met 

betrekking tot hun responsiviteit op intentionele interacties die hun 

kind aangaat (als dat van toepassing zou zijn, ouders verschillen hier 

natuurlijk erg in).

Op dit moment wordt aan ouders van kinderen met DS diverse hand-

vatten aangeboden om de communicatie tussen hen en het kind zo 

optimaal mogelijk te krijgen. Ouders kunnen gebarencursussen vol-

gen en het kind krijgt tijdens de logopedie veel gebaren aangeboden. 

Het gaat hierbij vaak om reguliere behandeling met gebaren als onder-

steuning. Ouders worden dus al betrokken bij de logopedische therapie 

van hun kind met DS, echter de rol die de responsiviteit van ouders 

speelt in de ontwikkeling van gebaren naar gesproken woorden is bij 

kinderen met DS nog weinig onderzocht. 

Deze studie is een aanvulling op eerdere studies onder kinderen met 

DS en hun ouders vanuit onze onderzoeksgroep. Inmiddels weten we 

dat gebaren een transitionele rol lijken te spelen binnen de taalontwik-

keling van kinderen met DS. Ook weten we dat kinderen in de vroege 

taalontwikkeling verschillende ontwikkelingsprofielen laten zien (dat 

wil zeggen van overwegend gebaren, naar gebaren + spraak, naar over-

wegend spraak) waarin gebaren een grote rol spelen (Te Kaat-van den 

Os et al., 2015). Daarnaast weten we dat er verschillende interventies 

worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld de Hanen methode (Manolson, 

1991), die zich richten op de responsiviteit van ouders in de interactie 

met hun kind (Te Kaat-van den Os, Jongmans, Volman & Lauteslager, 

2017). Uit een systematische review naar de effectiviteit van dergelijke 

interventieprogramma’s bij jonge kinderen met een ontwikkelingsach-

terstand bleek dat deze programma’s een significant positief effect had-

den op de responsiviteit van ouders en aspecten van de communicatie 

van het kind, maar niet op de ontwikkeling van de expressieve woor-

denschat van het kind (Te Kaat-van den Os et al., 2017). 

De bevindingen van de huidige studie suggereren dat de relatie tussen 

gebaren en gesproken woorden (via woordbegrip) afhankelijk is van 

de mate waarin ouders responsief zijn in de interactie met hun kind, 

en bevestigt het idee dat dit een onderdeel behoort te zijn in inter-

ventieprogramma’s die als doel hebben de expressieve woordenschat 

van kinderen met DS te bevorderen. Vooral bij ouders die te weinig 

responsief zijn zou dit een positief effect op de expressieve taalontwik-

keling van het kind kunnen hebben. Verder onderzoek zou hier meer 

inzicht in kunnen geven.
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Vijfentwintig kinderen en hun ouders 
namen deel aan de huidige studie: 15 jon-
gens en 10 meisjes. Bij de start van het 
onderzoek was de chronologische leef-
tijd van de kinderen 26 maanden (maxi-
male marge ± 2 weken). Er waren drie 
meetmomenten: bij een leeftijd van 26, 
34 en 42 maanden. Op meetmoment 2 
is bij alle kinderen de Bayley Scales of 
Infant Development (BSID-III-NL; van Baar, 
Steenis, Verhoeven, & Hessen, 2014) afge-
nomen. Op de chronologische leeftijd van 
34 maanden was de gemiddelde mentale 
leeftijd 19.8 maanden (SD= 3.2 maanden). 
92% van de kinderen ging met regelmaat 
naar een logopedist. Bij 18 kinderen waren 
beide ouders hoogopgeleid (72%), bij 5 
kinderen was een van beide ouders hoog-
opgeleid (20%), en bij 2 kinderen waren 
beide ouders laagopgeleid (8%).

Instrumenten
N-CDI 
De N-CDI Woorden en Gebaren (Zink & 
Leaegere, 2002) werd ingevuld door ouders 
om de gebarenproductie, het woordbegrip 
en de woordproductie te meten. De N-CDI 
is de Nederlandse versie van de MacArthur 
Communicative Development Invento-
ries (M-CDI) (Fenson et al., 2007). De N-CDI 
is een betrouwbaar en valide meetinstru-
ment voor het meten van de expressieve 
woordenschat van Nederlandse kinderen 
met DS (Deckers, Van Zalen, Mens, Van Bal-
kom, & Verhoeven, 2016). De N-CDI bestaat 
uit een lijst met 679 woorden, waarbij een 
ouder kan aanvinken of een kind het woord 
begrijpt (woordbegrip) of zegt (woordpro-
ductie). Voor de huidige studie is er een 
kolom toegevoegd, waarbij ouders konden 
aangeven of hun kind een woord gebaart 
(gebarenproductie). Er werd door ouders 
op elk meetmoment een N-CDI ingevuld. 
De scores op de verschillende meetmo-
menten zijn cumulatief.

Ouder-kind interactie (PCX)
Elk meetmoment werd er een video opge-
nomen van een ouder-kind interactie 
moment (afgekort hier als PCX; ‘Parent-

Child-Interaction’) bij de kinderen thuis. 
Ouders werden gevraagd om met hun 
kinderen te spelen, zoals zij dat normaal 
gesproken zouden doen, met als doel een 
natuurlijke setting te creëren. Bij de video-
opnames zaten ouder en kind aan tafel 
volgens een vaste opstelling. De tafel was 
leeg en de onderzoeker bood drie soor-
ten speelgoed aan in een vaste volgorde: 
eerst een pop met fles, daarna een boerde-
rij met dieren en tot slot een plastic servies. 
Elk speelgoed werd ongeveer vijf minuten 
aangeboden en na 15 minuten stopte de 
opname. De video-opnamen werden door 
middel van het programma Observer (Nol-
dus, 1991) gecodeerd door een getrainde 
beoordelaar (MD). De volgende facetten 
werden in de ouder-kind interactie spel-
sessie gescoord:
• Taal. 1) gebaren, 2) woordfrequentie 

(totaal aantal gesproken woorden) en 
3) woorddiversiteit (totaal aantal ver-
schillende woorden). 

 De video-opnamen van drie wille-
keurig gekozen kinderen werden 
door een tweede beoordelaar geco-
deerd en gescoord. De interbeoorde-
laar betrouwbaarheid werd per kind 
met Cohen’s Kappa berekend en was 
gemiddeld κ=0.78 (respectievelijk 0.74, 
0.76, 0.83).

• Ouderlijke responsiviteit. Ouderlijke res-
ponsiviteit werd gescoord door middel 
van de observatielijst Ouderlijke Onder-
steuning (OO) van het Communicatieve 
Intentie Onderzoek (CIO; Van der Meu-
len, Slofstra-Bremer & Lutje-Spelberg, 
2013). De OO-lijst bestaat uit 19 items 
onderverdeeld in de subschalen Par-
ticipatie (3), Adaptatie (5), Responsivi-
teit (3), Directiviteit (4) en Oogcontact 
en Blikrichting (4). Per item kan een 
ruwe score van 1, 2 of 3 punten worden 
gegeven (1= de ouder toont het gedrag 
niet, 2= de ouder toont dit gedrag inci-
denteel, 3= de ouder toont het gedrag 
regelmatig). De totale ruwe score werd 
omgezet in een gestandaardiseerde 
Wechsler-score (W-score). De interne 
consistentie van de hoofdscore van de 

OO-lijst is goed (Cronbach α=.89; van 
der Meulen et al., 2013).

 Voor dezelfde drie willekeurig geko-
zen kinderen werd aan de hand van 
de video-opnames de ouderlijke res-
ponsiviteit in de ouder-kind spel-
sessie met behulp van de Ouderlijke 
Ondersteuning lijst door een tweede 
beoordelaar gescoord. De interbeoor-
delaar betrouwbaarheid werd per kind 
met Cohen’s Kappa berekend en was 
gemiddeld κ=0.76 (respectievelijk 0.74, 
0.75, 0.80). 

Data analyse
Longitudinale veranderingen in taalont-
wikkeling en ouderlijke responsiviteit wer-
den getoetst met een ANOVA repeated 
measures analyse (26, 34 en 42 maanden). 
De samenhang tussen de verschillende 
taalvariabelen en ouderlijke responsivi-
teit werd getoetst met een Pearson-pro-
duct moment correlatie. Om de invloed 
van woordbegrip en ouderlijke responsivi-
teit op de relatie tussen de gebarenproduc-
tie op 26 maanden en woordproductie op 
42 maanden te toetsen werd een mediatie- 
en moderatieanalyse uitgevoerd met de 
Hayes PROCESS macro voor SPSS (Hayes, 
2013).

Resultaten
In Tabel 1 staan de gemiddelde scores en 
standaarddeviaties van gebarenproductie, 
woordbegrip en woordproductie op 26, 34 
en 42 maanden weergegeven. De ANOVA 
repeated measures analyse laat zien dat 
er een significante toename was in geba-
renproductie, woordbegrip en woordpro-
ductie van 26 naar 42 maanden (p < .001) 
zoals gemeten met de N-CDI. Tevens was 
er een significante toename in woord-
frequentie en woorddiversiteit in de ouder-
kind spelsessies (p < .001), maar niet in 
de gebarenproductie. Er was geen signifi-
cante verandering in ouderlijke responsi-
viteit (W-score) op 26, 34 en 42 maanden. 
De ouderlijke responsiviteit gemeten op 34 
maanden werd gebruikt in de verdere ana-
lyses. >>
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Tabel 2 laat zien dat de gebarenproductie 
in de ouder-kind spelsessie op 26 maanden 
significant samenhangt met het woordbe-
grip op 34 maanden en de woordproduc-
tie op 42 maanden gemeten met de N-CDI: 
kinderen met DS met een hogere gebaren-
productie op een leeftijd van 26 maanden 
laten een hogere score op woordbegrip 
op 34 maanden en woordproductie op 42 
maanden zien. De N-CDI gebarenproduc-
tie op 26 maanden hangt alleen significant 
samen met woordbegrip op 34 maanden. 
Woordbegrip op 34 maanden hangt ook 
significant samen met woordfrequentie 
en woorddiversiteit gemeten in de ouder-

kind spelsessie: kinderen met een hogere 
score op woordbegrip scoren ook hoger 
op woordfrequentie en woorddiversiteit. 
Er werden geen significante relaties gevon-
den tussen gebarenproductie, woord-
begrip en woordproductie enerzijds en 
ouderlijke responsiviteit anderzijds. 

Woordbegrip: de stap tussen gebaren 
en gesproken woorden?
Gebarenproductie in de geobserveerde 
ouder-kind spelsessie op 26 maanden 
blijkt significant samen te hangen met 
woordproductie op 42 maanden zoals 
gerapporteerd door ouders (direct effect). 

Omdat beide variabelen ook significant 
samenhangen met woordbegrip op 34 
maanden is getoetst in hoeverre de relatie 
tussen gebaren- en woordproductie wordt 
gemedieerd door woordbegrip. Uit de 
mediatieanalyse, die werd uitgevoerd met 
de Hayes PROCESS analyse in SPSS (Hayes, 
2013), blijkt dat woordbegrip inderdaad de 
relatie tussen gebaren- en woordproductie 
medieert. Het mediatiemodel in Figuur 1 
laat zien dat het directe effect van gebaren- 
op woordproductie significant is (pad c), 
maar dat het indirecte effect niet meer sig-
nificant is (pad c’) zodra woordbegrip (pad 
a*b) aan het model wordt toegevoegd. De 

TABEL 1. Gemiddelde scores en standaard deviaties voor gebarenproductie, woordbegrip, en woordproductie op de N-CDI, en gebarenproductie, 

woordfrequentie, woorddiversiteit en ouderlijke responsiviteit in de ouder-kind spelsessie op 26, 34 en 42 maanden.

TABEL 2. Correlatiematrix voor gebarenproductie, woordbegrip, woordproductie, woordfrequentie, woorddiversiteit en ouderlijke responsiviteit.

26 mnd 34 mnd 42 mnd

M (SD) M (SD) M (SD)  Sign

N-CDI 

    Gebarenproductie 41.3 (35.4) 88.5 (56.4) 135.4 (97.4)  *

    Woordbegrip 129.2 (87.0) 243.5 (103.4) 361.6 (153.5) *

    Woordproductie 9.5 (8.5) 26.6 (30.9) 90.8 (102.8) *

PCX Taal

    Gebarenproductie 17.5 (10.9) 19.2 (11.6) 17.4 (11.1) 

    Woordfrequentie 11.4 (12.8) 20.6 (19.3) 56.4 (45.0) *

    Woorddiversiteit 3.4 (2.9) 7.1 (6.5) 20.0 (14.9) *

PCX Responsiviteit Ouder

    W-score 7.6 (2.8) 7.5 (2.6) 8.2 (2.9)

* p < .001 

2 3 4 5 6 7

1. Gebarenproductie N-CDI (26 mnd) .65** .31 .48* .19 .31 -.28

2. Gebarenproductie PCX (26 mnd) .52** .46* .42* .47* .17

3. Woordbegrip N-CDI (34 mnd) .62** .58** .55** .14

4. Woordproductie N-CDI (42 mnd) .71*** .74*** -.13

5. Woordfrequentie PCX (42 mnd) .95*** .29

6. Woorddiversiteit PCX (42 mnd) .22

7. Ouderlijke Responsiviteit PCX (W-score)

PCX = ouder-kind interactie, * p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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uitkomst van de Sobel test (Z = 1.61, p = .11) 
geeft aan dat er geen sprake is van een vol-
ledige mediatie, maar dat woordbegrip de 
relatie tussen gebarenproductie en woord-
productie gedeeltelijk medieert.

Welke invloed heeft ouderlijke  
responsiviteit op taalontwikkeling?
Omdat ouderlijke responsiviteit niet sig-
nificant geassocieerd was met gebaren-
productie (gemeten op 26 maanden) en 
woordproductie (gemeten op 42 maanden) 
(Tabel 2) kan ouderlijke responsiviteit de 
relatie tussen beide variabelen niet medi-
eren. Wel zou ouderlijke responsiviteit van 
invloed kunnen zijn op de sterkte van de 
relatie tussen gebaren- en woordproduc-
tie (moderatie). Uit de moderatieanalyse, 
die werd uitgevoerd met de Hayes PRO-
CESS analyse in SPSS (Hayes, 2013), blijkt 
dat ouderlijke responsiviteit inderdaad de 
relatie tussen gebaren- en woordproduc-
tie modereert, zoals het statistisch signifi-
cante GP x OR interactie-effect in Tabel 3 
laat zien. De interpretatie van dit modera-
tie-effect is dat kinderen van ouders met 
een hogere score op responsiviteit een 
sterkere relatie tussen gebarenproductie 
op 26 maanden en woordproductie op 42 
maanden laten zien (b= .30, t = 2.72, p < .01) 
dan kinderen van ouders met een lagere 
score op responsiviteit (b= -.14, t = -1.26,  
p = .22) (zie Figuur 2).

Discussie en conclusie
In de huidige prospectieve, longitudinale 
studie werd de relatie tussen de vroege 
gebarenproductie en latere (gespro-
ken) woordproductie bij kinderen met 
DS onderzocht alsmede de invloed van 
woordbegrip en ouderlijke responsivi-
teit daarop. Gevonden werd dat de relatie 
tussen de gebarenproductie op 26 maan-
den en de woordproductie op 42 maanden 
gedeeltelijk wordt gemedieerd door het 
woordbegrip op 34 maanden. Daarnaast 
werd gevonden dat ouderlijke responsivi-
teit de relatie tussen de gebarenproductie 

op 26 maanden en de woordproductie op 
42 maanden modereert.

De bevinding dat vroege gebarenproduc-
tie een predictor is van latere expressieve 
woordenschat is in overeenstemming met 
bevindingen uit eerdere studies (Iverson 
et al., 2003; Zampini & D'Odorico, 2011) 
en benadrukt het belang van het gebruik 
van gebaren in de vroege taalontwikkeling 
bij kinderen met DS. De bevinding dat de 
relatie tussen gebaren en gesproken woor-
den deels wordt gemedieerd door woord-
begrip geeft verdere ondersteuning aan >>

FIGUUR 1. Mediatie model voor de relatie tussen gebarenproductie (GP, 26 mnd) en  

woordproductie (WP, 42 mnd) met woordbegrip (WB, 34 mnd) als mediator, waarbij  

c= direct effect van GP op WP, en c’= indirect effect van GP op WP na includeren van 

woordbegrip in het mediatiemodel (het effect van a*b).

TABEL 3. Regressie coëfficiënten voor de predictoren gebarenproductie (26 mnd) en woordbegrip (34 mnd) en de interacties  

met ouderlijke responsiviteit.

Woordproductie (42 mnd)

              b se     t p    LLCI ULCI

constant    7,99 ,626   12,755            ,000 6,681 9,305

WB (34 mnd)       ,022        ,007  2,9406 ,008** ,006 ,038

GP (26 mnd)      ,080      ,068 1,1733  ,255  -,063  ,224

WB x OR       ,005 ,004  1,3005         ,209 -,003 ,015

OR -,336 ,245 -1,3690 ,187    -,851      ,178

GP x OR        -,084 ,033    -2,5210        ,020* -,154 -,014

GP=gebarenproductie; WB=woordbegrip; OR=ouderlijke responsiviteit; LLCI= ondergrens 95% betrouwbaarheid interval; ULCI= bovengrens  
95% betrouwbaarheid interval, *p < .05, **p < .01

WB 34

c = .18
c' = .10

a = .17* b = .62*

GP 26 WP 42
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het idee dat woordbegrip als een belang-
rijke tussenstap gezien kan worden om te 
komen tot gesproken woorden. Kinderen 
met DS gebruiken gebaren kennelijk niet 
alleen om zich te uiten, maar ook om de 
betekenis van (nieuwe) woorden te leren 
begrijpen (Bello et al., 2014). De rol van 
de ouder daarbij is om de gebaren die het 
kind maakt te benoemen en van betekenis 
te voorzien (recoderen) (Dimitrova et al., 
2016; Sterling & Warren, 2014). 

Een andere bevinding van deze studie is dat 
ouderlijke responsiviteit van invloed blijkt te 
zijn op de relatie tussen de gebaren die kin-
deren met DS op jonge leeftijd laten zien en 
hun expressieve taalontwikkeling (gespro-
ken woorden) op latere leeftijd. Kinderen 
met DS van ouders die meer responsief zijn 
laten een sterkere relatie tussen de geba-
renproductie op jonge leeftijd en de gespro-
ken woordproductie op latere leeftijd zien 
dan kinderen van ouders die minder res-
ponsief zijn. Dat ouderlijke responsiviteit 
van invloed is op de latere expressieve taal-
ontwikkeling is in overeenstemming met 
bevindingen uit onderzoek bij TO kinderen 

(Tamis-LeMonda et al., 2001) en bij kinderen 
met een ontwikkelingsstoornis (Dimitrova 
et al., 2016; Yodor & Warren, 1999), en heeft 
implicaties voor de betrokkenheid en rol 
van ouders bij het stimuleren van de taal-
ontwikkeling van kinderen met DS. 

Beperkingen en sterke punten 
van dit onderzoek
Een mogelijke beperking van dit onder-
zoek is de kleine steekproefomvang en het 
feit dat het merendeel van de ouders hoog-
opgeleid is. Daarnaast kan het gegeven dat 
ouders via een oudervereniging en face-
bookpagina voor ouders van kinderen met 
DS zijn geworven een vertekening geven in 
de resultaten. Dat betekent dat enige voor-
zichtigheid moet worden betracht met 
betrekking tot de generaliseerbaarheid van 
de resultaten van de huidige studie. 

Een sterk punt van dit onderzoek is dat het 
een prospectieve, longitudinale studie met 
drie meetmomenten betreft. Hoewel cross-
sectionele studies nuttig zijn om de taalont-
wikkeling in kaart te brengen, zijn ze voor 
dit doel niet zo robuust als longitudinale 

onderzoeken (Cuskelly, Povey, & Jobling, 
2016). Verder is er in het huidige onderzoek 
naast rapportage van ouders (N-CDI) ook 
gebruik gemaakt van gestandaardiseerde 
observaties. Observaties zorgen voor een 
betrouwbaarder beeld, omdat mensen 
die geobserveerd worden zich niet altijd 
bewust zijn van hun gedragingen (Gerrits, 
Dekovic, Groenendaal, & Noom, 1996). Deze 
observaties vonden plaats bij de kinde-
ren thuis in hun natuurlijke omgeving. Aan-
gezien taalontwikkeling niet alleen wordt 
gedetermineerd door taalprocessen bin-
nen het kind maar mede voortkomt uit de 
complexe interactie tussen ouders en kind, 
is het van belang om een kind in zijn of haar 
eigen omgeving te observeren (D’Souza, 
D’Souza, & Karmiloff-Smith, 2017). 
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FIGUUR 2. Moderatie effect van ouderlijke responsiviteit (Responsiviteit laag,  

Responsiviteit midden, Responsiviteit hoog) op de relatie tussen gebarenproductie op  

26 maanden en woordproductie op 42 maanden.
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Als je naar www.nvlf.nl/tijdschrift gaat, kom je in het 
gedeelte van de website over het vakblad. Hier vind je 
de volgende onderdelen:

KIOSK
NVLF-leden kunnen hier als zij zijn ingelogd alle 

 nummers vanaf 2012 tot nu lezen en/of downloaden. 

Dit kan uiteraard ook op een tablet of smartphone.

ARTIKELEN
Hier lees je de web-variant van alle artikelen die in  

het tijdschrift zijn gepubliceerd. Voordeel van deze 

webversie is dat we de tekst kunnen verrijken met links, 

extra beeld, video en extra informatie over de geïnter-

viewden of auteurs. Ook vind je onderaan gerelateerde 

artikelen.

WETENSCHAP
Onder het kopje wetenschap vind je alle kennisartike-

len die de afgelopen jaren (vanaf 2012 tot nu) in het 

vakblad zijn geplaatst. Ook hier is het mogelijk de tekst 

te verrijken met links, extra beeld, video en extra infor-

matie over de geïnterviewden of auteurs.

BOEKEN & MATERIALEN
De rubriek Boeken & Materialen heeft nu ook een 

online versie waar de tekst wordt verrijkt met links, 

extra beeld, video en extra informatie over de geïnter-

viewden of auteurs.

NTVL NU OOK ONLINE  
BESCHIKBAAR
In september is het vierde nummer verschenen 
van 2020 van het Nederlands Tijdschrift voor 
Logopedie verschenen. Ook het gedeelte op 
de website over het tijdschrift is helemaal 
 vernieuwd, waardoor je alle artikelen nu ook 
online kunt raadplegen.

DOSSIERS
In de dossiers 

vind je ten slotte 

alle online arti-

kelen van een editie bij elkaar.

NVLF APP
De NVLF app is sinds begin oktober niet meer beschik-

baar. Zoals hierboven al wordt genoemd, kunnen je  

alle nummers vanaf 2012 downloaden via www.nvlf.nl/

tijdschrift. Daarnaast zijn de nieuwe website en dus 

ook de online artikelen, ‘responsive’. Dat betekent dat 

de site zich aanpast aan het scherm waarmee je de 

website bekijkt, of dat nou een desktop monitor, een 

laptop, een tablet of een smartphone is.

VRAGEN/OPMERKINGEN?
Het nieuwe Platform Logopedie is nog volop in ont-

wikkeling, dus het kan gebeuren dat iets niet werkt 

zoals zou moeten. Hier gaan wij de komende tijd 

 uiteraard mee aan de slag en daarbij kunnen we jullie  

hulp goed gebruiken. Dus heb je bijvoorbeeld proble-

men met inloggen, kom je een niet-werkende link 

tegen of heb je andere vragen of opmerkingen over de 

nieuwe website of de online versie van het Nederlands 

Tijdschrift voor Logopedie? Stuur dan een mail naar 

communicatie@nvlf.nl.

Veel leesplezier!

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE NUMMER 5  |  OKTOBER 2020
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De studie zit erop. Sommige afgestudeerden studeren verder, anderen gaan het 
liefst zo snel mogelijk aan het werk. We spraken vier kersverse logopedisten.

TEKST WILMA VAN HOEFLAKEN

ROWENA VINK (21) 

‘Ik wilde iets doen in de zorg en ik vind kinderen leuk. 

Toen mijn nicht de logopedieopleiding deed, keek ik 

een beetje met haar mee. Dit is wat ik zoek, dacht ik. Ik 

merkte al snel dat logopedie veel breder is. Bovendien 

ontdekte ik tijdens mijn afstudeerstage in een zieken-

huis dat ik ook graag met ouderen werk. Ik liep mee op 

verschillende afdelingen. De ene keer werkte ik met 

kinderen met drinkproblemen en dan weer met oude-

ren die een beroerte hadden gehad of die slikproble-

men hadden. Die afwisseling maakt het werk 

interessant.’ Rowena heeft een tip voor logopediestu-

denten: ‘Gebruik stages om te ontdekken wat bij je 

past. Wij hadden in het eerste jaar snuffelstages. Ik 

ging naar een eerstelijnspraktijk, een afasiecentrum, 

een school. Profiteer van de mogelijkheid om zoveel 

verschillende stages te kunnen lopen.’

Gelukkig heeft corona niet al te veel invloed op de 

laatste studiemaanden van Rowena gehad. ‘Sommige 

stages gingen niet door, maar dat gold gelukkig niet 

voor mijn stageplek. In het ziekenhuis liep het werk 

gewoon door. Daar ben ik blij mee, want de stage heeft 

geholpen om me zekerder te voelen in het werkveld.’ 

En nu? Aan het werk? ‘Een week nadat ik mijn diploma 

AFGESTUDEERD 

EN DAN?

KORTE PORTRETTEN
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had ben ik begonnen in een eerstelijnspraktijk. De 

overgang van opleiding naar werk verliep vloeiend. Tij-

dens de afstudeerstage werk je toe naar het moment 

dat je als logopedist aan de slag kunt en cliënten kunt 

helpen. Ik werk 4 dagen per week en straks mogelijk 5. 

Voor deze baan heb ik gekozen vanwege de variatie. Ik 

kan werken met kinderen, maar ook met ouderen. Ik 

kende deze praktijk van mijn snuffelstage en tijdens de 

minor meertaligheid kwam ik er ook weer terecht. Toen 

zeiden ze: houd ons in gedachten! Na mijn afstuderen 

stuurde ik een mailtje. Ze zeiden: Kom maar!’ 

INGRID TULEN (42) 

Ingrid begon op latere leeftijd aan haar studie logope-

die. ‘Communicatie is de rode draad in mijn loopbaan. 

Mijn achtergrond is financieel en ik heb naast mijn 

werk de bachelor rechten gehaald. Ik werkte eerst bij 

een gemeente en daarna bij een waterschap. Daar kom 

je veel supertechnische teksten tegen. Hoe maak je 

zo’n tekst leesbaar voor bestuurders? Daar was ik veel 

mee bezig. Ik gaf er ook cursussen in. Maar ik wilde zo 

graag echt iets voor een ander betekenen. Mensen 

helpen die niet meer goed kunnen communiceren of 

eten en drinken. Dat zijn basisbehoeftes. Dan kom je 

bij logopedie terecht.’ Ingrid volgde een fulltime studie. 

‘Ik kon me helemaal richten op de opleiding. Mijn man 

stond volledig achter me. Ik deed het versneld. Ik 

mocht de opleiding in 3 jaar afronden.’

‘Vanaf de eerste dag was ik blij met mijn keuze. Wat 

een fantastisch vak! Zo veelzijdig. Het is jammer dat je 

moet kiezen en niet alles kunt doen.’ Ingrid is nog niet 

aan het werk als logopedist. ‘Het afgelopen jaar ging  

ik van toets naar toets en van opdracht naar opdracht. 

In de vakanties studeerde ik door. Ik heb tijd genomen 

om na te denken over wat ik precies wil gaan doen. Nu 

kijk ik gericht naar vacatures en ben ik in gesprek.’

‘Neurologische spraak- en taalstoornissen vind ik boei-

end. Het liefst in een combinatie van eerste lijn en 

langdurige zorg. In de eerste lijn behandel je cliënten, 

in de langdurige zorg is het ook veel begeleiding. 

Samen zoek je naar mogelijkheden. Hoe kun je ervoor 

zorgen dat de kwaliteit van leven behouden blijft, dat 

iemand nog kan genieten? Ik zou het heel mooi vinden 

om daar een bijdrage aan te leveren.’ 

Op nvlf.nl blogt Ingrid over haar ervaringen als pas 

afgestudeerde logopedist.

MARGOT VAN DER VEEN (24)

‘Ik begon op de Pabo. Dat was leuk, maar in een grote 

klas heb je weinig mogelijkheden om extra aandacht te 

geven aan kinderen die daar behoefte aan hebben. En 

dat wil ik graag. Daarom ben ik na mijn propedeuse 

overgestapt op logopedie. Ik vond het een leuke, brede 

opleiding. Je kunt zo veel kanten op.’ Na het halen van 

haar diploma studeert Margot door. ‘Ik ben begonnen 

met een master toegepaste taalwetenschap, richting 

spraakstoornissen. In Amsterdam aan de VU, maar 

 vanwege corona momenteel vooral online in mijn 

woonkamer. Met een master kan ik les geven op een 

HBO-opleiding. Of lesmateriaal ontwikkelen, bij toets-

centra werken, of als adviseur docenten begeleiden die 

werken met kinderen met dyslexie of taalproblemen. 

Maar wat ik ook ga doen, het lijkt me heel leuk om als 

logopedist aan het werk te blijven. Het viel mij op dat 

veel docenten dat combineren, lesgeven en met één 

been in de praktijk blijven. Dat is heel waardevol.’ 

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE NUMMER 5  |  OKTOBER 2020
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Naast haar masterstudie is Margot ook aan het werk 

gegaan als logopedist. ‘Omdat ik mijn ervaring niet wil 

verliezen, werk ik ook. Er zijn nu heel veel banen. Ik kon 

echt kiezen. Ik werk in een allround praktijk, vooral met 

kinderen met taal- en articulatieproblemen. Dat is ont-

zettend leuk. Ik moet het natuurlijk wel kunnen combi-

neren met mijn studie. Nu werk ik 2 dagen per week. Bij 

de masteropleiding raden ze aan om maar 1 dag te 

werken. Ik kijk even hoe het uitpakt. Straks moet ik ook 

stage lopen.’

Margot heeft ook een tip voor logopediestudenten: ‘In 

plaats van de minor in het derde jaar kun je ook een 

premaster doen. Dat deed ik. Dan krijg je bijvoorbeeld 

academische vaardigheden en statistiek. Met een pre-

master mag je meteen na je HBO een master doen. Dat 

scheelt je een jaar.’ 

PIETERNEL VAN LENT (46)

‘Ik ben violist. Ik heb het Conservatorium gedaan en 

werk bij het Gelders Orkest, inmiddels Phion. In de cul-

turele sector gaat het niet goed. Dat speelt al langer. 

Daarom konden we in 2013 een studiebeurs krijgen. Ik 

koos bewust voor logopedie. Dat ligt heel dicht bij 

muziek. Mijn viool is mijn instrument. Daarmee com-

municeer ik in het orkest. In het dagelijks leven is je 

stem je instrument.’ Pieternel studeerde voornamelijk 

in deeltijd omdat ze ook bij het orkest bleef werken. ‘Ik 

studeerde eerst fulltime, toen 60 procent, daarna 80 

procent. Ik begon in oktober 2013 met de opleiding en 

ik was in maart 2020 klaar.’

De opleiding beviel Pieternel goed. ‘Ik ben echt gegre-

pen door het vak. Je kunt er zo veel richtingen mee op. 

Het is moeilijk kiezen. Toen ik begon dacht ik alleen 

aan de stem, het instrument. Ik realiseerde me niet dat 

er ook een neurologische kant aan zit. Slikken, eet- en 

drinkproblematiek. Daar had ik nooit bij stil gestaan. 

Eerst wilde ik alleen met kinderen werken. Dat vind ik 

leuk. Ik heb meer dan 25 jaar vioolles gegeven aan kin-

deren. Ik dacht: neurologie, no way. Maar tijdens een 

stage vond ik neurologie ongelooflijk boeiend. Ik heb 

afstudeeronderzoek gedaan naar het effect van zingen 

op het spreken van mensen met de ziekte van Parkin-

son. Maar nu werk ik juist weer met kinderen. Dat is 

heel leuk. Kinderen zijn eerlijk en open, vooral als ze 

heel jong zijn. Volwassenen hebben vaak ingesleten 

patronen, maar kinderen staan open voor nieuwe crea-

tieve oplossingen.’

Is Pieternel al aan het werk? ‘Er is veel vraag naar logo-

pedisten. Ik had heel snel een baan in een superleuke 

praktijk. Nu ik aan het werk ben, merk ik dat ik nog veel 

kan leren. In dit vak kun je echt alle kanten op.’ 
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ACHTERGROND

EEN BALANS TUSSEN ONLINE EN PRAKTIJK 

Onderwijs in  
coronatijd

A l het onderwijs online, ook de toetsen. Zo 

zagen de maanden vóór de zomervakantie 

eruit bij de Academie Logopedie aan de  

Zuyd Hogeschool in Heerlen. In het nieuwe studiejaar 

biedt de opleiding een mix van online en fysiek 

onderwijs aan. De eerste- en tweedejaars studenten 

krijgen anderhalve dag per week online les 

door middel van projectmatig werken, 

hoor- en werkcolleges. Het online 

onderwijs verloopt nog gestructu-

reerder dan in het voorjaar, zegt 

Mariska Janssen. ‘We gebruiken 

Microsoft Teams en benutten 

zoveel mogelijk functionaliteiten. 

Zo maken we online klaslokalen en 

werkruimtes en koppelen we onze 

leeromgeving aan Teams. De hoor-

colleges nemen we op, zodat we die 

volgend jaar weer online kunnen aan-

bieden. Daarnaast volgen de studenten 

anderhalve dag praktijk lessen op de hogeschool. 

Op de praktijkdagen kunnen ze – tijdens de lessen 

van het Blokthema, Eigen Stem en Spraak en Onder-

zoeksmethodologie – fysiek met elkaar discussiëren, 

brainstormen en praktische vaardigheden oefenen.’

STUDENTEN DENKEN MEE
De studenten zijn verdeeld over vier groepen van 

twaalf, die weer onderverdeeld zijn in subgroepen van 

drie. Ze zitten tijdens een fysieke les in verschillende 

lokalen op anderhalve meter van elkaar. Bij enkele 

 lessen draagt iedereen verplicht een plastic gelaats-

masker, waardoor het mondbeeld zichtbaar blijft. 

 Janssen: ‘We evalueren constant wat de beste balans 

is tussen online en praktijk, of we onze onderwijsdoe-

len behalen en wat prettig werkt voor zowel studenten 

als docenten. Hierbij betrekken we onze studen-

ten. Zij geven feedback en denken met ons 

mee.’

De derde- en vierdejaars studenten 

– bezig met stages, minoren of het 

schrijven van hun Bachelorthesis 

– missen het fysieke contact met 

elkaar en de docenten ontzettend, 

zegt Janssen. ‘Voor hen willen we 

ook contactmomenten op school 

gaan organiseren.’

OP VEILIGE AFSTAND
Ook de introductie van de eerstejaars verliep dit 

jaar nogal anders. Normaal gesproken duurt deze twee 

tot drie dagen. Nu ontmoetten de studenten elkaar 

een halve dag op veilige afstand op de hogeschool. 

Janssen: ‘Ze maakten kennis met de mentor, hun men-

torgroep, hun buddy en kregen een introductie over de 

komende periode. Tweedejaars studenten deden een 

interactieve quiz met hen. Het was anders dan andere 

jaren, maar gelukkig waren de eerstejaars heel positief 

over de introductie.’ 

In tijden van corona gaat alles anders, ook op de opleidingen logopedie. Op de Academie 

Logopedie aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen vonden ze een goede modus tussen online 

en fysiek onderwijs, vertelt Mariska Janssen, senior docent en coördinator roostering. 

TEKST ANNEMARIE VAN DIJK
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FonoLog Start is een programma 
voor fonologische therapie waar-
bij klankeigenschappen en struc-
tuureigenschappen een 
belangrijke rol spelen. Het pro-

gramma bestaat uit een klapper 

met onder andere een handlei-

ding, instructiebladen en werkbla-

den die passen bij de behandeling 

van fonologische afwijkende pro-

cessen zoals backing en fronting, 

stopping, dentalisatie, devoicing 

en voicing, nasalisatie en dena-

salisatie, gliding, lateralisatie, 

h-satie, initiale en finale conso-

nantdeletie, s-clusterreductie, en 

clusterreductie. Daarnaast bevat 

het programma een doosje met 

dino- en hippokaartjes die 

gebruikt worden om klankeigen-

schappen of structuureigen-

schappen visueel weer te geven.

Het programma is opgebouwd  

uit verschillende elementen die 

afkomstig zijn uit Hodson&Paden, 

Methaphon en PACT (Parents and 

Children together). Het is de 

bedoeling om eerst de fonologi-

sche ontwikkeling te onderzoeken 

en de afwijkende processen in 

kaart te brengen. Daarna kun je 

FonoLog Start inzetten voor de 

bewustwording. Dit is dus de stap 

voordat je met de eerder uitge-

brachte delen van FonoLog gaat 

beginnen!

Indien je binnen je behandeling 

op zoekt bent naar visuele onder-

steuning bij het omzetten van 

fonologische kennis naar voor het 

kind begrijpelijke taal en deze 

steeds op dezelfde duidelijke 

manier wil gebruiken is FonoLog 

Start een aanvulling op het al 

aanwezige behandelmateriaal.

Het is even wennen hoe je het 

programma aangeleverd krijgt.  

et is een klapper die je zelf moet 

vullen. Het doosje voor de dino- 

en hippokaartjes moet je zelf in 

elkaar knutselen. De reden dat dit 

niet geheel kant en klaar geleverd 

wordt heeft te maken met het 

beschermen van het materiaal 

 tijdens het vervoer. Het materiaal 

zou van mij meer kleur mogen 

hebben. Het is merendeels in 

zwart-wit. Dat zou je natuurlijk  

zelf kunnen inkleuren. De dino-  

en hippokaartjes zien er wel 

 kleurrijk uit. 

Concluderend geeft Fonolog Start 

extra ondersteuning bij de 

bewustwording die nodig is als 

basis voor een succesvolle fono-

logische therapie.

Kim Langendijk
logopedist - dyslexiebehandelaar

Honderduit! 
Handreiking voor doelgericht 

en creatief werken aan  
mondelinge taalvaardigheid

J. Duerings, M. Bruggink, M. van  

Druenen, H. Strating.

Expertisecentrum Nederlands, 2019, 

€29,95, ISBN 9789077529508

Dit boek is geschreven als hand-
reiking voor leerkrachten van 
groep 1 tot en met 8 in het 
 (Speciaal) basisonderwijs, om 
doelgericht en creatief te werken 
aan de mondelinge taalvaardig-
heid in de klas. Het boek is in zijn 

opbouw en praktische insteek 

vergelijkbaar met het boek ‘Op 

Woordenjacht’. Kinderen worden 

uitgedaagd in hun ontwikkeling 

van mondelinge taalvaardigheid 

en leren ook te reflecteren hierop. 

Dit doen ze door middel van het 

aanleren van routines. De routines 

voor mondelinge taal worden bre-

der uitgewerkt dan de routines in  

‘Op Woordenjacht’. Het boek is 

goed als bronnenboek te gebrui-

ken en is niet verbonden aan een 

methode. Het bestaat voorname-

lijk uit praktische voorbeelden en 

minimale theorie.

Het boek begint met een korte 

inleiding over de stimulering van 

de mondelinge taalvaardigheid. 

Hoe leren kinderen mondeling te 

communiceren en hoe kan je doel-

gericht werken aan de mondelinge 

taalvaardigheid in allerlei vakken. 

Daarna worden acht routines toe-

gelicht waarmee je doelgericht 

aan de mondelinge taalvaardig-

heid kunt werken. Deze verschil-

lende mondelinge routines in dit 

boek zijn verbonden aan de leer-

lijnen. In de verschillende hoofd-

stukken worden de acht routines 

praktisch uitgewerkt en voorzien 

FonoLog Start
W. Buitendijk & L. van den Engel, 2019, 

www.logopediemateriaal.nl, €149,-

Het programma is opgebouwd 
uit verschillende elementen  
die afkomstig zijn uit 
Hodson&Paden, Methaphon  
en PACT (Parents and  
Children together)
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pakt en welke routine je daarbij 

kan aanleren. 

Ik vond het een duidelijk boek  

en ik heb er veel ideeën uit 

 kunnen halen voor mijn groeps-

behandelingen. Ik vind ook de 

coöperatieve werkvormen een 

meerwaarde; kinderen gaan hier-

door meer met elkaar communi-

ceren. Ik heb dit boek al aan een 

aantal IB-ers aanbevolen en deze 

waren ook enthousiast, omdat het 

zo praktisch inzetbaar is. 

Daphne de Wijs
logopedist

 Kijk! Ik ben een Kikker 
Meer met muziek bij taalont-
wikkeling van jonge kinderen

S. Koning & W. Verhage, 2019,  

Uitgeverij SWP Amsterdam, 149 p, 

€29,90 (incl. BTW),  

ISBN 978 90 8850 919 3

Het boek bestaat uit 40 liedjes 
en spreekteksten die onderver-
deeld zijn in vijf thema’s: ‘Dit ben 
ik’, ‘Wat gaan we doen vandaag’, 
‘Wij maken muziek!’, ‘Dol op die-
ren’ en ‘Wat een weertje!’. Ieder 

liedje is uitgebreid uitgewerkt. Zo 

staan er bij ieder liedje meerdere 

spel-, tekst- en muzikale variaties, 

ideeën voor materiaal, afbeeldin-

gen van de gebaren, bladmuziek 

en weetjes.

Het boek start met informatie over 

de zes uitgangspunten van de 

Kodály werkwijze. Ook geven de 

schrijvers uitleg over waarom 

gebaren gebruikt worden in deze 

liedjesbundel. Het volgende 

hoofdstuk geeft veel bruikbare 

informatie over hoe en wanneer je 

de liedjes en spelactiviteiten aan 

kunt bieden. Hierna volgen de 

liedjes en spreekteksten. Het boek 

eindigt met een materialenlijst en 

een hoofdstuk over de overdracht 

naar ouders. Met een inlogcode is 

het mogelijk om de liedjes te 

beluisteren en te bekijken. Ook  

de gebaren zijn in deze filmpjes  

te zien.

Op de Communicatie Plus groep 

van Kentalis werden de liedjes 

door zowel kinderen als pedago-

gisch behandelaren enthousiast 

ontvangen. De liedjes spreken erg 

aan en de kinderen kunnen al snel 

meedoen. Is het niet met het zin-

gen van het hele liedje, dan is het 

wel met het maken van een 

gebaar of het aanvullen van een 

zin. De activiteiten en bewegingen 

zorgen ervoor dat de liedjes beter 

blijven hangen. De woorden wor-

den gelijk in de juiste context 

geplaatst, waardoor de liedjes erg 

helpend zijn bij de behandeling. 

Ook ouders hebben veel aan de 

liedjes en de spelideeën. Zij geven 

aan dat het een mooie manier is 

om in contact te komen met hun 

kind waar dat op andere (voor 

andere ouders vanzelfsprekende) 

manieren soms niet mogelijk is.

Zelfs de spreekteksten waar ik  

zelf eerst nog wat twijfels bij had, 

maken indruk op de kinderen. Zo 

vinden ze de activiteit bij de tekst: 

‘Op jouw rug maak ik een huis’, zo 

leuk dat ze er niet mee kunnen 

stoppen. Kortom, echt een aan-

rader als je met jonge kinderen 

werkt, of met cliënten met een 

ontwikkelingsleeftijd van 0 tot  

6 jaar.

Maartje Bominaar
logopedist

van foto’s, handige tips en aan-

dachtspunten. De eerste routine is 

‘Terug en vooruit spoelen’. Reflec-

tie staat hierin centraal. Deze rou-

tine loopt als een rode draad door 

alle zeven routines die volgen. 

Kinderen blijven telkens reflecte-

ren op hun mondelinge taal. Ze 

worden zich meer bewust van de 

mondelinge taal en hoe deze goed 

in te zetten. Deze routine moet 

dus altijd het startpunt zijn. Als 

afsluiting krijg je nog organizers en 

coöperatieve werkvormen die je 

als middel in kan zetten. Deze 

worden uitgebreid uitgelegd en 

zijn ook goed in de logopedie-

behandeling te gebruiken.

Voor de logopedist in het onder-

wijs is het boek goed in te zetten 

in de groepslessen mondelinge 

taalvaardigheid. Ook om leer-

krachten te informeren en coa-

chen is het zeer geschikt. De 

lessen zijn vooral op groepen 

gericht, maar met wat creativiteit 

kan je hier wel een draai aan 

geven zodat het ook in de logo-

pedische praktijk te gebruiken is. 

Het boek is prettig leesbaar en 

duidelijk van opzet. Voor leer-

krachten en logopedisten is het 

een boek met enorm veel ideeën. 

Het kan soms wat overweldigend 

zijn en de leerkracht moet heel 

goed voor zijn groep bekijken 

welke routine hij op welk moment 

aan wil leren in zijn groep. Hier 

staat in het boek niet echt een 

volgorde voor beschreven. Je zal 

zelf moeten kijken welke leerlijn je 

Voor leerkrachten en  
logopedisten is het een boek 
met enorm veel ideeën

>>
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Kijk op
www.fresenius-kabi.nl 
voor meer informatie

Fresubin® Clear Thickener
De consistentie hangt af van de toegevoegde
hoeveelheid poeder

Thick & Easy™
De consistentie hangt af van de toegevoegde
hoeveelheid poeder

Fresubin® Thickened Stage 1 DRINK
Stroopdikte / IDDSI level 2 

Fresubin® Thickened Stage 2 DRINK
Vladikte / IDDSI level 3

Fresubin® YOcrème
Puddingdikte / IDDSI level 4 

Fresubin® 2 kcal Crème
Puddingdikte / IDDSI level 4

Fresubin® Dessert Fruit
Puddingdikte / IDDSI level 4

Fresubin® DB Crème
Puddingdikte / IDDSI level 4

Fresubin® Eau Gélifi ée
Puddingdikte / IDDSI level 4
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Een uitstekende keuze bij dysfagie

Vechten voor mijn kind  
met TOS

H. Gorter, 2020, Uitgeverij Leessst,  

208 pagina’s,  € 22,95,  

ISBN: 9789491863363

‘Vechten voor mijn kind met  
TOS’ vertelt het verhaal van 
 Matthijs vanaf zijn geboorte in 
2005 tot het einde van zijn 
basisschool periode. Van het 

 eerste moment dat begon op te 

vallen dat Matthijs ‘anders’ was, 

tot de diagnose TOS en daarna  

de strijd voor een passende plek 

binnen het (voortgezet) onderwijs. 

Het verhaal wordt verteld door  

de ogen van moeder Heleen.  

In de inleiding schrijft zij:  

“Ik hoop ouders herkenning en 

erkenning te geven mijn mijn ver-

haal en professionals te laten zien 

hoe veelomvattend een TOS kan 

zijn en wat de impact van een kind 

met een TOS kan zijn op het gezin”. 

Het boek is toegankelijk geschre-

ven. Het is duidelijk dat Heleen 

niet alleen ervaringsdeskundige is, 

maar inmiddels ook vrij kundig. Er 

worden dus vaktermen gebruikt. 

Sommige hoofdstukken voelen 

daardoor meer als onderzoeks-

rapportages. Niet iedere ouder is 

even deskundig en zal deze 

hoofdstukken goed begrijpen. 

Na het lezen van dit boek kan je 

eigenlijk niet anders dan respect 

hebben voor Heleen. Deze moe-

der heeft alles gedaan wat binnen 

haar macht lag om Matthijs verder 

te helpen. Heleen deelt open  

wat zij als ouders goed hebben 

gedaan, maar ze is ook eerlijk over 

de keuzes of woorden die over 

tafel zijn gegaan waar ze achteraf 

spijt van heeft. 

In het boek passeren vele verschil-

lende professionals. Van logo-

pedist tot schooldirecteur, van 

ambulant begeleider tot leerplicht-

ambtenaar. Dit boek maakt duide-

lijk dat je als professional alleen 

het topje van de ijsberg ziet in 

jouw spreekkamer of klaslokaal. Wij 

maken maar een klein deel uit van 

het geheel. Dit boek laat zien wat 

er buiten jouw eigen domein nog 

meer speelt, maar ook hoe belang-

rijk het is dat professionals elkaar 

weten te vinden en met elkaar en 

de ouders in dialoog blijven.  

Yvonne Brookman
logopedist

Taalbos:  
taalmethode Willem Worm

Edufax, 2019, prijzen per licentie  

op www.taalbos.nl

De nieuwe leermethode 'Taalbos 
- Willem Worm' is ontwikkeld 
door Edufax, in samenwerking 
met LOWAN. Deze methode biedt 

een digitaal oefenpakket voor 

leerlingen van niveau begin groep 

4 t/m eind groep 8 die het Neder-

lands niet als moedertaal hebben 

(NT2) of kinderen die een taal-

achterstand hebben. Via Taalbos 

wordt een rijke taalomgeving aan-

geboden waarin kinderen woor-

den en regels van de Nederlandse 

taal leren door herhaling en gelei-

delijke uitbreiding. Er wordt onder 

andere aandacht besteedt aan 

grammaticale regels, spelling  

en woordenschat. De woorden 

komen uit de BAK- en WAK- lijst. 

Via de website van Taalbos kan 

eenvoudig een (demo) account 

worden aangemaakt waarin licen-

ties te verdelen zijn over scholen, 

klassen en kinderen. In de digitale 

leeromgeving kunnen kinderen op 

verschillende niveaus oefenen. 

Deze niveaus sluiten aan bij de 

eindtermen voor het basisonder-

wijs. Het lesprogramma van één 

niveau bestaat uit vijftien taken. 

Iedere taak is in drie fasen ver-

deeld: Voor je begint, Oefenen  

en Steropdracht. De instructies 

worden zowel visueel als auditief 

aangeboden. 

De vormgeving van de leeromge-

ving is vrolijk, met veel leuke 

geluiden en kleuren. Leerlingen 

worden op een speelse manier 

uitgedaagd op hun niveau. De 

beheerder kan de voortgang in  

de gaten houden en eventueel 

het niveau bijstellen. Er is een 

 uitgebreide handleiding en FAQ 

voor de beheerder in te zien.

Iris Hanssens
logopedist

De niveaus sluiten aan  
bij de eindtermen voor het 
basisonderwijs



Kijk op
www.fresenius-kabi.nl 
voor meer informatie

Fresubin® Clear Thickener
De consistentie hangt af van de toegevoegde
hoeveelheid poeder

Thick & Easy™
De consistentie hangt af van de toegevoegde
hoeveelheid poeder

Fresubin® Thickened Stage 1 DRINK
Stroopdikte / IDDSI level 2 

Fresubin® Thickened Stage 2 DRINK
Vladikte / IDDSI level 3

Fresubin® YOcrème
Puddingdikte / IDDSI level 4 

Fresubin® 2 kcal Crème
Puddingdikte / IDDSI level 4

Fresubin® Dessert Fruit
Puddingdikte / IDDSI level 4

Fresubin® DB Crème
Puddingdikte / IDDSI level 4

Fresubin® Eau Gélifi ée
Puddingdikte / IDDSI level 4
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Een uitstekende keuze bij dysfagie



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 

“

”


