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VOORWOORD

Gemotiveerd doorgaan 

Het einde van 2020 nadert. Het is een jaar om snel te 

vergeten en achter je te laten. Maar het laat zich niet 

vergeten en zal het leven ook voorbij de jaargrens nog 

bepalen. Wie had kunnen denken dat één virus de 

gehele wereld in de greep zou gaan houden? Waren we 

niet hard uitgelachen bij de suggestie dat in Nederland 

mondkapjes verplicht zouden worden? Veel dichter bij 

huis: wie had geloofd dat we binnen een paar weken 

massaal zouden overstappen op telelogopedie? 

In 2020 was normaal opeens niet meer normaal. Met 

één positieve bijwerking: een aanspraak op creativiteit 

en doorzettingsvermogen. Er bleek meer mogelijk dan 

gedacht. Ons virtuele jaarcongres is slechts een heel 

klein voorbeeld. Tegelijkertijd hebben we ook geleerd 

dat sommige uitdagingen uiterst weerbarstig zijn. 

Oplossingen en resultaten laten langer op zich wach-

ten dan ons lief is. Zorgverleners en vaccin-ontwikke-

laars laten zien wat veerkracht is en de wil om door te 

gaan. De overtuiging dat je op de goede weg zit maakt 

het ongeduld niet minder, maar motiveert ook. Dat 

geldt wat mij betreft ook voor de stroperigheid waar-

mee wij als beroepsgroep te maken hebben als het 

gaat om de erkenning van onze waarde door onze 

financiers. Ondanks teleurstellingen gaan we gemoti-

veerd door met de uitwerking van onze werkagenda 

als kompas naar een betere toekomst. Net als bij de 

bestrijding van corona, is samenwerking bij uitstek de 

factor voor succes. De NVLF zijn we met elkaar.

Na zo’n jaar als 2020 ben je voorzichtiger met vooruit-

blikken. Ik waag me niet aan een nauwkeurige schets 

van ons leven over een jaar. Ik weet wel dat ook in 2021 

logopedisten het leven van grote groepen mensen 

meer waarde zullen geven. Op sommige dingen heeft 

het virus geen vat.  

MICHEL DUTRÉE
VOORZITTER NVLF
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W e weten dat een taalontwikkelingsstoornis 

grote impact heeft op de kwaliteit van 

leven van kinderen. Het is dan ook niet 

voor niets dat logopedisten veel belang hechten  

aan de vroege identificatie van taalstoornissen bij 

jonge kinderen. Immers, vroege identificatie van taal-

ontwikkelingsstoornissen is van cruciaal belang voor 

het vroeg kunnen inzetten van de juiste behandeling. 

We kunnen inmiddels goed onderscheid maken  tussen 

een normaal verlopende taalontwikkeling en een 

afwijkende taalontwikkeling. Maar we weten nog niet 

goed hoe we in een vroeg stadium een onderscheid 

kunnen maken tussen late praters bij wie de taal,  

vaak met taalstimulering, bijtrekt en kinderen met  

een taalontwikkelingsstoornis die baat hebben  

bij multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. 

 Misschien kunnen we dit probleem oplossen door  

ook te kijken naar de motoriek van kinderen met  

taalontwikkelingsstoornissen.

Een taalontwikkelingsstoornis is een neurologische ont-

wikkelingsstoornis. Het is meer regel dan uitzondering 

dat neurologische problemen multifactorieel zijn. We 

weten echter nog maar weinig over de samenhang tus-

sen de verschillende taal- en motorische vaardigheden 

en hoe we deze samenhang kunnen beschrijven in ont-

wikkelingsprofielen van kinderen met taalontwikkelings-

stoornissen. Als we weten welke motorische problemen 

gezien worden bij kinderen met taal ontwikkelingsstoor-

nissen, zouden we de vroegdiagnostiek van kinderen 

met taalontwikkelingsstoornissen kunnen verbeteren. 

VRAAG HET  
de wetenschapsraad

AUTEUR MARGREET LUINGE, LECTOR TALIG FUNCTIONEREN & GEZOND OUDER WORDEN  
HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN

Hoe inzicht in de motorische ontwikkeling zou kunnen  
bijdragen aan de vroegdiagnostiek van kinderen met  

taalontwikkelingsstoornissen

We vroegen u via een online vragenlijst of u ook moto-

rische problemen ziet bij kinderen met taalontwikke-

lingsstoornissen. Maar liefst 210 logopedisten vulden 

de vragenlijst in, waarvoor hartelijk dank! De meesten 

van u (67%) gaven aan soms ook motorische proble-

men te zien bij kinderen met taalproblemen, 31% gaf 

aan vaak motorische problemen waar te nemen en 2% 

gaf aan deze combinatie van problemen nooit te zien. 

We hebben u ook gevraagd wat voor soort motorische 

problemen u zag bij kinderen met taalontwikkelings-

stoornissen. We konden de genoemde kenmerken 

 verdelen in 3 groepen: in globale terminologie zoals 

problemen in de grove en fijne motoriek of het achter-

zijn in het behalen van motorische mijlpalen, motori-

sche problemen in het lopen (breed lopen, op tenen 

lopen) en balans, en beschrijvingen in termen als 

onhandig, vaak vallen en houterig bewegen. 

Met behulp van de uitkomsten van deze vragenlijst 

willen we onderzoeken hoe kennis van de motorische 

ontwikkeling kan bijdragen aan de vroegdiagnostiek 

van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Wilt u 

op de hoogte gehouden worden van dit onderzoek via 

een nieuwsbrief, of wilt u misschien meedoen aan dit 

onderzoek door het plaatsnemen in de klankbord-

groep? Geef dat aan ons door via logopedie@nvlf.nl 

onder vermelding van ´Onderzoek motorische ontwik-

keling´ en geef aan hoe u betrokken zou willen zijn. 
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In deze  

rubriek vind je  
KORTE BERICHTEN  

uit het vakgebied  

logopedie of NIEUWS  
dat jouw werk  

kan raken.

KORT!
SAMENSTELLING DE REDACTIE

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE 

Papieren verwijzing  
digitaal bewaren
De verplichting om een verwijzing voor logopedie op papier te bewaren, 
is komen te vervallen. Naar aanleiding van onze verzoeken aan de zorg-
verzekeraars hierover, heeft ook de laatste zorgverzekeraar besloten dat 
een papieren verwijzing niet meer nodig is.

Vanaf nu kunnen verwijzingen worden gescand en digitaal worden 

bewaard. Wel is het van belang dat de verwijzing goed leesbaar is en 

de authenticiteit voldoende gewaarborgd is.

GOED OM TE WETEN

De twee punten die je krijgt  

voor je lidmaatschap van de NVLF 

worden bijgeschreven op  

vrijdag 1 januari 2021.

Cijfer Vektis

Ook dit jaar heeft de NVLF bij Vektis 
de cijfers logopedie opgevraagd. In het 
nieuwe overzicht zijn de cijfers van de 
kosten en het aantal behandelingen 
vanaf 2011 tot en met 2019 in te zien.

Wat valt op?
Enkele opvallende gegevens:

• Het aantal behandelingen logopedie 

blijft toenemen.

• Procentueel is er geen verschuiving 

zichtbaar in de leeftijdsgroepen. 

In aantallen neemt de groep 

ouderen wel iets toe.

• De prestatie lange 

 zitting wordt vaker 

gedeclareerd. De 

 prestatie wordt vaker 

bij een aan huis-

behandeling gedecla-

reerd dan in de praktijk

• De prestatie instructie en overleg 

neemt toe.

 Bekijk de cijfers van Vektis via  

www.nvlf.nl/nieuws/cijfers-vektis      
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Lees online verder…

Op 19 maart 2020 vond voor  

de tweede keer de Expertisedag 

voor Logopedisten plaats in Pathé 

Ede. Deze dag werd georganiseerd 

door SCEM. 

 Een verslag van de lezingen  

die tijdens deze dag werden  

gegeven is te lezen op  

www.nvlf.nl > tijdschrift. 

VEEL GEHOORDE REACTIES:

 Fijn dat het congres op  

deze manier door kon gaan  

ondanks COVID-19

 Positief verrast

 Gemakkelijk om  

erbij te kunnen zijn, 

laagdrempelig,  

geen reistijd

 Het netwerken 

met collega’s werd 

gemist

Het NVLF congres 2020  
in cijfers

Totaal aantal aanmeldingen: 

942
Live online aanwezig 

geweest op 30 oktober: 

848
Gemiddeld rapportcijfer  

dat de deel nemers het  

congres gaven: 

8,02

Save the date:  
KKB Kennisdag 2021

In plaats van één volledige dag wordt 
de KKB Kennisdag 2021 verdeeld over 
vier kortere bijeenkomsten gedurende 
het jaar. De KKB Kennisdag-bijeenkom-
sten 2021 zullen plaatsvinden op de 
volgende data: 

• Zaterdag 6 februari

• Zaterdag 29 mei

• Zaterdag 14 augustus

• Zaterdag 5 november

Kun je op een van deze data niet? 

Geen probleem, je kunt alle sessies tot 

een maand na de ‘live uitzending’ 

terugkijken.

 Meer informatie:  

www.nvlf.nl/kkbkennisdag2021/ 
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Landelijke benchmark  
Logopedie
In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voert onderzoeks-
bureau Significant dit jaar voor het eerst een landelijke benchmark 
uit voor logopedie.

Deelname aan deze benchmark is opgenomen in de voorwaarden 

van enkele zorgverzekeraars, zoals CZ en Caresq. Klik hier voor een 

overzicht van de voorwaarden die zorgverzekeraars aan de uitvoering 

PREM hebben gesteld. Indien je met deze zorgverzekeraars een 

overeenkomst bent aangegaan, ben je contractueel verplicht deel te 

nemen aan de Landelijke Benchmark Logopedie.

Heb je geen overeenkomst met deze zorgverzekeraars? Dan ben je 

contractueel niet verplicht om gegevens aan te leveren ten bate van 

de Landelijke Benchmark Logopedie. Door toch deel te nemen kun je 

bijdragen aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de parame-

dische zorg. De uitkomsten van de meting geven namelijk informatie 

over de door patiënten ervaren kwaliteit van zorg tijdens een logope-

diebehandeling.

Na afronding van de Landelijke Benchmark ontvang je een persoon-

lijke rapportage. Deze rapportage bestaat uit een vergelijking van de 

scores van jouw praktijk ten opzichte van de landelijke scores van alle 

logopediepraktijken in de onderzoekspopulatie. Voor oefentherapie 

en fysiotherapie wordt al jaarlijks een benchmark uitgevoerd.

Toestemming
Bij de meetbureaus staat geregistreerd of je toestemming geeft voor 

het leveren van data ten bate van de landelijke benchmark. Wil je dit 

wijzigen of heb je vragen? Neem dan contact op met het meetbureau.

Reminder: 
Groene knop KP

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) 
vraagt alle bij KP geregistreerde para-
medici een keuze te maken: of je kiest 
voor de voorsorteervariant of je kiest 
ervoor om niet van de voordelen 
gebruik te maken. 

Je maakt de keuze door in Mijn KP op 

de zogenaamde ‘groene knop’ te druk-

ken. Veel collega’s zijn je al voorgegaan; 

heb jij jouw keuze al gemaakt?

Twijfel je nog of je wel of niet op de 

groene knop moet drukken? Of heb je 

andere vragen? Je kunt altijd contact 

opnemen met het KP of met ons. We 

denken graag met je mee.

 Lees meer over de voorsorteervariant 

en of deze voor jou van toepassing is 

op www.nvlf.nl/nieuws/voor-nadelen-

groene-knop

SAVE THE DATE: 
VRIJDAG 12 MAART 2021

AFSCHEIDSSYMPOSIUM  
LENIE VAN DEN ENGEL-HOEK
Radboud Auditorium Nijmegen

Lenie van den Engel gaat  

met  pensioen en vertelt in dit 

afscheidssymposium over  

de kracht van vernieuwen,  

en over processen voor een 

 kindspecifieke benadering.

JAARGANG 92
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Evaluatie paramedische  
herstelzorg na COVID-19
In juli jl. besloot de minister van VWS de eerstelijns paramedische 
 herstelzorg na ernstige COVID-19 voorwaardelijk op te nemen in het 
basispakket. Om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te 
brengen, gaat een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium de 
paramedische herstelzorg evalueren. 

Het consortium bestaat uit onderzoekers van verschillende 

 Nederlandse kenniscentra. Het onderzoek vindt plaats in nauwe 

samenwerking met het werkveld, waaronder de NVLF. De para-

medische zorg die geëvalueerd wordt, omvat onder andere ook 

 logopedie. Het onderzoek zal op 31 december van start gaan en 

wordt gefinancierd door ZonMw.

Registratie en declaratie
Een goede registratie van de COVID-19-zorg is essentieel voor  

een goed onderzoek. Dit wetenschappelijke onderzoek zal de 

 meerwaarde van logopedie voor COVID-19-patiënten duidelijk 

 moeten maken.

Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van COVID-19 

te registeren onder een speciale COVID-19-declaratiecode. Hiervoor 

is een nieuwe unieke ICIDH-diagnosecode 9500 toegevoegd. Sinds  

1 november kan op deze codering gedeclareerd worden. We willen 

jullie er nog eens op wijzen – wellicht ten overvloede- dat het 

 wettelijk verplicht is om de COVID-herstelzorg onder deze code  

te declareren.

 Lees het volledige bericht en meer relevant nieuws over COVID-19 op 

www.nvlf.nl > dossiers > herstelzorg COVID-19

Docent-onderzoeker  
Philine Berns wint  
belangrijke afasie-prijs
Philine Berns, docent logopedie én 
docent-onderzoeker bij Kennis centrum 
Zorginnovatie heeft de Harry Moeskops 
Bokaal 2020 gewonnen. Deze prijs 
wordt sinds 2019 jaarlijks uitgereikt aan 
een persoon die iets betekend of ontwik-
keld heeft ten behoeve van  mensen met 
afasie. De prijs is genoemd naar Harry 
Moeskops, medeoprichter en eerste 
voorzitter van AfasieNet. 

Philine Berns heeft een lange staat  

van dienst op het gebied van afasie.  

Na een aantal jaren gewerkt te hebben 

als logopedist/afasietherapeut in 

 verpleeghuizen en revalidatiecentra, 

maakte Philine de stap naar het onder-

wijs, als docent logopedie aan Hoge-

school Rotterdam. Haar aandachts-  

gebied is altijd de neurologopedie 

geweest en de afasietherapie in het 

bijzonder. In deze rol heeft zij veel 

aspirant-logopedisten weten te 

enthousiasmeren en inspireren voor  

de afasie. Het is haar bijzondere 

 verdienste dat zij hierbij aandacht  

had voor de hele breedte van de 

 afasietherapie: van stoornis tot en  

met participatieniveau.

Bron: www.hogeschoolrotterdam.nl
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Hoe nu verder  
na de TARIEVEN
TELEURSTELLING?
Het is hét woord van 2020 in 
 logopedisch Nederland. En nee,  
dan bedoelen we niet corona,  
maar Het Tarief. Dat moet omhoog, 
roepen logopedisten al jaren. Maar 
vooralsnog gaan de zorgverzekeraars 
er niet in mee.  

TEKST SUUS VAN GEFFEN  BEELD STIJN RADEMAKER
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L aten we, om alle feiten duidelijk op een 

rij te hebben, beginnen bij het begin:  

het bestuurlijk akkoord dat is gesloten 

tussen alle paramedische partijen, Patiënten-

federatie Nederland, het ministerie van  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de zorg-

verzekeraars. Een van de afspraken daarin is 

dat de beroepsgroepen zich maximaal inspan-

nen voor een doelmatige en efficiënte zorg-

verlening zodat de zorg betaalbaar blijft. 

Tweede onderdeel, minstens zo belangrijk: 

redelijke beloning voor alle paramedici. Maar 

wat is redelijk? Om die vraag te kunnen beant-

woorden, werd onafhankelijk adviesbureau 

Gupta op pad gestuurd, dat in maart van dit 

jaar de resultaten publiceerde. Afspraak was 

dat zorgverzekeraars de uitkomst ter harte 

z ouden nemen. Gupta concludeerde onder 

andere dat het tarief voor logopedisten 

omhoog moet naar 38 euro. ‘Dat is in feite een 

herhaling van het onderzoek van de Neder-

landse Zorgautoriteit in 2011’, stelt NVLF-voor-

zitter Michel Dutrée. Geen verrassing dus, en 

bovendien een bevestiging van wat logopedis-

ten zelf ook al tijden betogen. Wel verrassend is 

de tweede conclusie van Gupta: in vergelijking 

met andere paramedische beroepen besteden 

logopedisten gemiddeld veel tijd aan andere 

zaken dan aan patiëntenzorg. Met andere 

woorden, logopedisten scoren laag qua pro-

ductiviteit. Dutrée: ‘Dat woord werkte als een 

rode lap op een stier bij de achterban. ‘Werken 

we dan niet hard genoeg?’ Maar het gaat niet 

om hard werken, het gaat om doelmatige zorg-

verlening. Die kan beter, staat in het rapport. 

De indirect patiëntgebonden tijd is bijvoor-

beeld erg hoog. Zo factureren logopedisten 

multidisciplinair overleg meestal niet, terwijl  

dat nota bene alleen maar toeneemt, ook  

door zorgoverheveling.’

Doelmatig en productief
Logopedist en praktijkhouder Janet Klaster ziet 

doelmatigheid en productiviteit los van elkaar. 

‘Productiviteit gaat over meer declarabele uren 

draaien. Dat is iets anders dan doelmatige zorg 

verlenen: niet meer zorg geven dan nodig is. Ik 

snap dat logopedisten dáártegen ageren, want 

we leveren allemaal hartstikke goede kwaliteit. 
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derde partij, dan proberen we dat te factureren, 

want die uren kun je niet uit het behandeltarief 

halen. Dat moet ook niet, want dan gaat onze 

behandelindex omhoog en dan gaat de zorg-

verzekeraar daartegen protesteren.’

32 cent
Omdat de conclusie van Gupta zo duidelijk 

was – het tarief moet omhoog – was de verba-

zing (of beter: verbijstering) bij logopedisch 

Nederland groot toen de zorgverzekeraars hun 

tarieven voor 2021 bekendmaakten. Menzis 

kwam als eerste over de brug, met 37,80 euro. 

Dutrée: ‘Dat vonden we redelijk. Niet de 

gehoopte 38 euro, maar vooruit.’ Helaas bleek 

die zorgverzekeraar de ruimhartigste, want de 

tarieven van de anderen liggen daar allemaal 

onder. Met als dieptepunt 32,32 euro. ‘Een ver-

hoging van 32 cent’, zegt Dutrée. ‘Nou, toen dat 

bij de achterban bekend werd, brak de spreek-

woordelijke pleuris uit.’

Extra frustrerend is vooral het gebrek aan 

motivering voor de tarieven, vindt de NVLF-

voorzitter. ‘Het zijn marktpartijen met ieder 

hun eigen prachtige verhaal over waarom ze 

tot die – voor ons kleine – stapjes komen. De 

ene ziet een ontwikkeling, maar vindt die nog 

niet genoeg. De ander zegt: ‘Er is een mooie 

stap gemaakt, dus ik geef wel wat meer.’ Dat  

is ongeveer de bandbreedte, meer krijg je er 

niet uit.’

Het probleem met dit soort akkoorden, zegt 

Dutrée, is dat iedereen er iets anders in leest, 

passend bij zijn eigen agenda. ‘Maar als je dan 

de plek der moeite opzoekt, wordt het lastig, 

want dan moet je concreet worden.’ Uiteraard 

kwam ook bij Dutrée zelf de stoom uit zijn 

oren, maar met boosheid bereik je niets, zegt 

hij. Daarom toog hij, gewapend met een noti-

tie, naar een bestuurlijk overleg met alle par-

tijen van het bestuurlijk akkoord. ‘Ik heb 

eigenlijk behoefte aan maar één vel papier, 

met aan de ene kant ‘dit gaat de verzekeraar 

doen’ en aan de andere kant ‘dit gaan de para-

medische partijen doen om een verhoging van 

het tarief te krijgen’. Want dat blijft altijd maar 

vaag. Het moet niet zo zijn dat we elke keer 

Ik ga ervanuit dat iedereen niet meer behandelt dan nodig is.’ 

Wat haar betreft staat doelmatigheid van de zorg dus niet ter 

discussie, maar die declarabele uren zijn wel een dingetje, legt 

ze uit. ‘Als je een kind hebt onderzocht, moet je daar soms een 

verslag over schrijven voor een derde partij, zoals de school of 

het consultatiebureau. Voor dat verslag bestaat geen prestatie-

code. Daar krijg je geen vergoeding voor en dus moet je die 

uren ergens in je behandeling meerekenen. Maar als je een kind 

hebt met complexe problematiek moet je de leerkracht bellen, 

de ouders bijspijkeren, een multidisciplinair overleg voeren of 

bijvoorbeeld Welzijn bijpraten, en zo heb je heel veel adminis-

tratieve zaken die niet productief zijn. Je wil goede, en vooral 

doelmatige zorg verleden, maar al die taken die ik net noem, 

kun je nergens vergoed krijgen. Ik denk dat we met elkaar goed 

moeten kijken naar wat die administratieve extra lasten nou 

precies zijn. Wat kan daar vanaf of wat kan daarvan betaalde 

zorg worden? Bijvoorbeeld, als we een overleg hebben met een 

JANET KLASTER: 

We leveren  
allemaal hartstikke 
goede kwaliteit
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weer door een nieuw hoepeltje moeten sprin-

gen en dat dat hoepeltje telkens van grootte 

verandert naarmate het partijen uitkomt. Nee, 

we moeten duidelijkheid hebben, zodat we 

daar onze inspanningen op kunnen inzetten.’

Kritisch kijken
Dutrées notitie leidde tot een compromis,  

naar goed Nederlands poldergebruik. ‘De 

 verzekeraars moeten aangeven in welke stap-

pen ze over twee à drie jaar naar dat norm tarief 

toegroeien, onder andere aan de hand van het 

adagium ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Er 

verschuift logopedische zorg van de tweede 

naar de eerste lijn. Het budget moet dus mee-

schuiven. En aan de andere kant gaan wij met 

de werkagenda aan de slag. Daarmee waren we 

al gestart na het Gupta-onderzoek en daarin 

spreken we duidelijk af wat we gedaan moeten 

hebben om dat hogere tarief te krijgen.’

Een van de doelen van de werkagenda is de 

zorg op lange termijn betaalbaar houden en 

die verantwoordelijkheid ligt óók bij logope-

disten. Meer zorg in minder uren dus, onder 

andere door de administratieve druk naar 

beneden te krijgen. Klaster doet wat tips aan 

de hand: ‘Kijk kritisch naar je eigen administra-

tieve verslaglegging. Is een tussenevaluatie 

echt nodig? Zijn mijn behandeljournaals effi-

ciënt ingericht? Er zijn grote verschillen, dat zie 

ik ook bij mijn eigen collega’s: de ene maakt 

een enorm plan van aanpak, de ander werkt 

met steekwoorden. Misschien moet je iets 

minder zorgvuldig werken voor je gevoel. Daar-

naast moeten we meer rekeningen sturen voor 

de overleggen die we doen. En maak van het 

evaluatiegesprek een verrichting. Een laatste 

mogelijkheid is kijken naar andere financie-

ringsmogelijkheden, zoals het ontwikkelen van 

workshops en trainingen voor leerkrachten of 

de kinderopvang. Bij mijn praktijk ontwikkelen 

we die in de vakantieperiodes, als het wat 

 rustiger is.’

Halfvol
Een beetje commerciëler denken dus. ‘Dat vin-

den veel logopedisten een smerig woord,’, zegt 

Dutrée, ‘het gaat om de zorg, zeggen ze. Maar ik vind dat je een 

praktijk op een zakelijke manier moet runnen, waarbij efficiëntie 

van inzet van middelen ook van belang is. Je kunt het jezelf 

best wat makkelijker maken, zonder enig verlies van kwaliteit.’

Ondanks de tarieventegenslag zien Dutrée en Klaster toch 

vooral mogelijkheden. ‘Maar ik snap dat logopedisten zich 

moedeloos voelen’, zegt Klaster. ‘We moeten samen optrekken 

om de positieve weg te vinden. Ik denk dat het belangrijk is dat 

logopedisten nadenken over waar ze in dit beroep hun plezier 

uithalen. Het is een soort herijking: hoe kunnen we het weer 

leuk maken? Probeer het glas halfvol te zien. En weet dat de 

NVLF heel hard werkt, voor én achter de schermen.’ Dutrée: ‘Wij 

doen ons best, maar de NVLF, dat zijn we met elkaar. Dus ik 

hoop dat mensen ook constructief naar zichzelf willen kijken.’

Meer informatie over de werkagenda vind je op  

www.nvlf.nl > dossiers > werkagenda.

MICHEL DUTRÉE: 

 We moeten duidelijkheid 
hebben, zodat we daar  

onze inspanningen  
op kunnen inzetten
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Telelogopedie: een andere manier van werken

‘ Opeens was er  
geen keus meer,  
we moesten online’

‘Er is een wereld open gegaan’, zegt logopedist  
Mariska van Wijk. Ze werkt alleen nog maar online,  
vanaf Curaçao. ‘Het mooie is dat we nu allemaal  
gedwongen worden om uit onze comfortzone te stappen’, 
zegt haar werkgever, Marjoleine Huitema.

TEKST WILMA VAN HOEFLAKEN   

‘O nline werken, daar zag ik in het begin best 

een beetje tegenop’, zegt Van Wijk. ‘Hoe 

doe je dat? Kan dat wel? Dat vond ik een 

uitdaging. Maar vanwege corona moest het wel. Geluk-

kig zagen mijn collega’s en ik al vrij snel mogelijkheden. 

Nieuwe oefeningen, powerpoints, alles wat we 

bedachten deelden we met elkaar. We ontdekten dat 

online logopedie goed werkt.’

Huitema, praktijkhouder van Logopedisch Spectrum 

Nederland en In de Buitenlucht (zorg buiten, op het 

gebied van logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en 

coaching) vertelt dat ze al langer nadacht over online 

logopedie. ‘Er was weerstand en ik vroeg me af hoe ik 

collega’s het vertrouwen kon geven dat online logope-

die in veel situaties goed kan werken. Daar heeft 

corona mee geholpen. Opeens was er geen keus meer. 

We moesten online.’ 

Vanaf dat moment ging het snel. Sinds september 

heeft Huitema een derde praktijk, die zich uitsluitend 

richt op telelogopedie: Mooi Logopedie. Van Wijk is 

inmiddels geëmigreerd naar Curaçao, waar ze eerder al 

een paar jaar gewoond heeft en waar ze dolgraag naar 

terug wilde. 

Vraag en aanbod
Als praktijkhouder merkte Huitema dat het steeds las-

tiger werd om personeel te vinden. Logopedisch Spec-

trum Nederland is actief in verschillende delen van het 

land. ‘Dan vond ik een goede kandidaat in Groningen, 

terwijl ik in Rotterdam iemand nodig had. Fysiek kun 

 je dat niet matchen. Maar online wel. Dan help je de 

kinderen die in Rotterdam op de wachtlijst staan aan 

een logopedist en je helpt een logopedist in Groningen 

aan werk. Vraag en aanbod beter bij elkaar brengen en 

wachtlijsten verkorten, dat was mijn motivatie.’

Al voor de uitbraak van het coronavirus, in januari, liet 

Huitema onderzoek doen naar de prijs en kwaliteit van 

programma’s die ze kon inzetten voor online logope-

die. De keuze voor een goed AVG-proof programma 
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had ze al gemaakt. Het punt was dat veel logopedisten 

nog twijfelden. ‘Ze vroegen zich af of ze op die manier 

wel kwaliteit konden bieden. En hoe het moest met het 

persoonlijke contact.’ Het voordeel van corona was dat 

iedereen – logopedisten en cliënten – begreep dat 

online logopedie nog pionieren was. ‘Niemand ver-

wachtte dat het meteen perfect zou werken. Je mocht 

fouten maken en er mochten dingen mis gaan. Ieder-

een was sowieso superblij dat we door konden gaan 

met ons werk.’ 

Anders werken
Telelogopedie is een andere manier van werken. ‘Je 

kunt niet op de grond gaan zitten met een kind’, zegt 

Van Wijk. ‘Maar er zijn genoeg mogelijkheden. Inkleu-

ren bijvoorbeeld. Dan zet ik ‘paint’ open met een leuke 

Suus en Luuk-plaat. Of ik wikkel een lange slang om 

mijn nek en dan oefenen we slangwoorden. Ik heb ook 

eens een picknickmand gevuld met spullen voor de 

lunch. Dan vraag ik: wat hebben jullie thuis voor de 

lunch? Ook zat ik een keer met mijn duikbril op en een 

handdoekje omgeslagen. Dan heb je meteen de aan-

dacht van de kinderen.’

Van Wijk werkt alleen met kinderen. Voor kinderen van 

2 of 3 jaar vindt ze telelogopedie soms lastig. ‘Dan zou 

ik aanraden om het offline te doen. Maar online kun je 

natuurlijk wel de ouders ondersteunen.’ Dat laatste is 

belangrijk, vindt Huitema. ‘Als je online met kinderen 

werkt, richt je je nog meer op de opvoeder dan je 

gewend bent. Dan ben je de coach van de opvoeder.’ 

Van Wijk heeft gemerkt dat online logopedie voor 

sommige kinderen beter werkt dan offline. ‘Ik behandel 

een jongen met autisme die het fijn vindt dat we met 

de computer werken. En een meisje met selectief 

mutisme dat zich thuis het veiligst voelt. Dan is online 

logopedie een uitkomst.’ Van Wijk kan de twee manie-

ren van werken goed vergelijken. Veel kinderen die zij 

in Nederland ‘in het echt’ zag zijn online meeverhuisd 

naar Curaçao. ‘Dat lukt goed. We hebben een instruc-

tievideo gemaakt voor de ouders, zodat ze zien hoe 

het werkt en hoe ze kunnen inloggen.’

Kostenbesparing
‘Ik vind het belangrijk dat de klant kiest wat bij hem of 

haar past’, zegt Huitema. In haar ogen zijn online en 

offline logopedie gelijkwaardig. ‘Als het online niet 

loopt, zoeken we naar offline mogelijkheden. En soms 

kan iemand offline starten en ronden we bij Mooi 

Logopedie de therapie online af. Door zo samen te 

werken, kunnen we met elkaar de wachtlijsten verkor-

ten.’ Ze ziet een grote toekomst voor online logopedie. 

‘Wij ontwikkelen nu online zelftraining. Daar wil ik data 

over verzamelen. Als we zichtbaar kunnen maken dat 

mensen met zelftraining ook vooruitgang boeken, 

 kunnen we aan zorgverzekeraars laten zien dat er 

 minder behandelingen nodig zijn. Dat scheelt in de 

wachtlijsten en in de kosten. Die kostenbesparing is 

ook voor zorgverzekeraars interessant. Het zou mooi 

zijn om samen hierin op te trekken met de verzekeraars 

‘Online werken, daar zag  
ik in het begin best een  

beetje tegenop’



Meer informatie en inschrijven (voor 5 maart 
2021) op: www.aanmelder.nl/aphasiaclinics2021. 
Kosten €75,- (incl. het boekje 'Dierentalen'  
van Eva Meijer). Betaling via iDEAL op onze aan-
meldpagina. Accreditatie wordt aangevraagd.  

WAT GRAMMATICAAL GESLACHT KAN VERTELLEN 
OVER DE VERWERKING VAN SYNTACTISCHE 
KENMERKEN VAN WOORDEN
Niels Schiller, Universiteit Leiden
PROMOTING CHANGE IN CONNECTED SPEECH - 
THE CONTRIBUTION OF MULTI-LEVEL APPROACHES   
Janet Webster, Newcastle University
INTERNATIONALE BEHANDELMETHODEN 
VOOR SYNTAXIS
Organisatie 
ONTWIKKELING SYNTACTISCH THERAPIEPROGRAMMA
Laura Bos, Erasmus MC Rotterdam 
Anouk van der Keur-van Driel, 
Aafje en Erasmus MC Rotterdam
PANEL DISCUSSIE
Interactieve paneldiscussie over verschillende 
visies op de rol van syntaxis bij afasie, met: 
Roelien Bastiaanse, Rijksuniversiteit Groningen; 
Marina Ruiter, Radboud Universiteit; Dorien 
Vandenborre, Thomas More Hogeschool
DIERENTAAL 
Eva Meijer, beeldend kunstenaar, fi losoof, 
schrijver en singer-songwriter

STICHTING
INSTITUUT
HERSENEN
&  GEDRAG r o t t e r d a m

aphasiaaphasia
clinicsclinics 20212021

Zintaxis: over de zin van zinnen behandelen

Wat is de zin van zinnen in de logopedische behandeling van afasie? Is het zinvol om 
zinnen te integreren in je behandeling? Zijn zinnen zinnig bij afasie, wanneer je het 
vermogen om in zinnen te formuleren kwijt bent? Is nadenken over zinnen alleen 
zinvol wanneer iemand een syntactische stoornis heeft? De 9e editie van de Aphasia 
Clinics getiteld Zintaxis zal in het teken staan van de zin. Basisbegrippen over de 
syntaxis met inzichten naar de praktijk komen aan bod evenals contrasterende 
visies over het al dan niet integreren van syntaxis in de logopedische behandeling 
van afasie. De middag wordt afgerond met een 'out-of-the-box uitsmijter'.

12 maart 2021 | 13.00-17.00 uur | ONLINE | ROTTERDAM

PROGRAMMA 

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 (volgeboekt)
26 en 2 februari 2021 Incompany Bemmel
26 en 27 maart 2021 Schiedam
18 en 19 juni 2021 Amersfoort
2, 3 en 4 september 2021 Incompany Finland
7, 8 en 9 september 2021 Incompany Finland
22 en 23 oktober 2021 Breda
1, 2 en 3 november 2021 Incompany Denemarken
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,-.

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

SOB-meter

Maaike Selten 
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en ondersteuning te krijgen bij het ontwikkelen van 

zelftrainingen.’ Kan elke logopedist online werken? 

‘Zeker bij jonge onervaren logopedisten zie ik het liefst 

dat ze ook deels offline werken’, vindt Huitema. ‘Dan 

leer je beide manieren van werken.’

Win-winsituatie
‘Het goede van deze tijd is dat we gedwongen worden 

om uit onze comfortzone te stappen’, zegt Huitema. 

‘Vaak zie je dat logopedisten moeite hebben met ver-

anderingen. Maar nu leren we noodgedwongen dat 

online werken ook prima kan. En dat is mooi.’ 

Hoe vond ze het dat Mariska vertrok naar Curaçao? ‘Ik 

vind het heel jammer dat ik haar in Nederland mis, 

maar vanuit Curaçao kan zij haar werk ook goed doen. 

Zij heeft het online werken goed in de vingers. Daar 

hebben wij ook profijt van. Vanwege het tijdsverschil 

ziet Mariska op Curaçao alleen ’s ochtends kinderen. 

’s Middags koppelen we haar aan nieuwe logopedisten 

bij Mooi Logopedie. Professionele maatjes noemen we 

dat. Dit is een win-winsituatie. Bovendien is het voor 

kinderen ook superleuk om een logopedist te hebben 

die op Curaçao woont.’ 

‘Ik kan mijn droom waarmaken’, zegt Van Wijk. ‘En hoe 

leuk is het dat ik laatst te horen kreeg van een ouder 

die in het begin veel twijfels had: wat gaat het goed, 

elke keer als je met mijn kind bezig bent, zit ik met 

 verbazing mee te kijken.’ 
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‘In mijn ogen  
zijn online en offline logopedie  

gelijkwaardig’

Telelogopedie is innovatief

Innovatie is een van de pijlers van de NVLF. Daar sluit 

telelogopedie goed bij aan. ‘We hebben een stimule

ringsprogramma voor innovaties in de logopedie’,  

zegt Yvonne Brookman, beleidsadviseur bij de NVLF. 

‘Logopedisten kunnen ideeën indienen. Het afgelopen 

jaar hebben we bijvoorbeeld het idee voor een app om 

patiënten met stemklachten thuis zelf te laten oefenen 

financieel ondersteund. Ook ondersteunen we weten

schappelijk onderzoek naar online behandelmethoden.’

‘Met ingang van 2021 zijn in de beleidsregel logopedie 

van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) de prestaties 

telelogopedie geschrapt. Dit betekent dat telelogopedie 

via de reguliere prestaties gedeclareerd kan worden’, 

zegt Marliek Schulte, eveneens beleidsadviseur bij de 

NVLF. ‘Voorheen moest de behandeling starten in de 

praktijk, maar die beperking verdwijnt in de beleidsre

gel 2021.’ Schulte wijst erop dat de keuzevrijheid van de 

patiënt belangrijk is. Of telelogopedie gevolgen heeft 

voor overeenkomsten en tarieven van zorgverzeke

raars is nog niet duidelijk. Het zou bijvoorbeeld kunnen 

dat de huisvestingskosten bij alleen telelogopedie lager 

zijn. Daar staan echter kosten voor veilige software, 

een goede internetverbinding en bijvoorbeeld goede 

verlichting en goed geluid tegenover. ‘De juiste zorg  

op de juiste plek, daar draait het om’, zegt Brookman. 

‘Digitalisering is noodzakelijk, maar de kwaliteit moet 

vergelijkbaar zijn met de kwaliteit die offline geboden 

wordt, of nog beter. Het is belangrijk dat we inzicht 

krijgen in de effectiviteit.’ 

Meer weten over telelogopedie? Kijk in het corona

dossier op nvlf.nl en op telelogopedie.info, een besloten 

website om behandelmaterialen op een veilige manier 

te delen. 
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KENNIS

SANNE BAKERING

Logopedist  

en Klinisch 
Gezondheids-
wetenschapper

LISA SUIDMAN

Verpleegkundige  

en Klinisch 
Gezondheids-

wetenschapper 

AUTEURS

MANON VAN  

DAATSELAAR

Logopedist en  
Klinisch Gezond heids-
wetenschapper

GERDA BRUINSMA

Docent premaster 
Klinische Gezond-
heidswetenschappen

MAAIKE VAN SASSE 

VAN IJSSELT

Verpleegkundige  

en Klinisch 
Gezondheids-
wetenschapper

ELINE ALONS

Logopedist 

en Klinisch 
Gezondheids-
wetenschapper

LIANNE REMIJN

Docent/programma 
coördinator  
Klinische  
Gezondheids-
wetenschappen

Normen van de Peabody 
Picture Vocabulary  
Test-III-NL
Voldoen de normen voor jongvolwassenen nog? Een verkennend onderzoek. 

De PPVT-III-NL is vertaald vanuit de Ame-
rikaanse versie (Dunn & Dunn, 1998) en 
genormeerd voor Nederlandse kinderen 
en volwassenen in 2004 (Schlichting, 2005). 
De test bestaat uit 204 bladen met vier 
zwart-wit plaatjes. Er zijn instapsets voor 
verschillende leeftijdsgroepen, die bepalen 
bij welk item begonnen moet worden. Tij-
dens de testafname wordt telkens een blad 
met vier afbeeldingen getoond aan de cli-
ent. De logopedist noemt een doelwoord, 
waarna de cliënt de juiste afbeelding moet 
aanwijzen. De items worden moeilijker 

CONTACT 

gerda.bruinsma@hu.nl

Er zijn verschillende testen in de Nederlandse logopediepraktijk die 
gebruikt worden om het taalniveau vast te stellen. Een van deze 
 testen is de Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL (PPVT-III-NL, 
Schlichting, 2005). Deze test heeft een voldoende beoordeling gekre-
gen van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN, 
Egberink, De Leng & Vermeulen, 2006), die testen in Nederland 
beoordeelt op kwaliteit, en kan daarom volgens de Nederlandse 
‘Richtlijn Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen’ (TOS) gebruikt 
worden bij de diagnosestelling (NVLF, 2017).

naarmate de test vordert. De test wordt 
afgebroken wanneer er 9 items of meer 
foutief worden beantwoord binnen een set 
van 12 items. De ruwe score van de PPVT-
III-NL wordt vergeleken met scores van de 
leeftijdsafhankelijke normgroep, die een 
normale verdeling kennen. Hieruit volgt 
een WBQ-score, een gestandaardiseerde 
score met een gemiddelde van 100 en een 
standaarddeviatie van 15. Middels deze 
score bepaalt de logopedist of er sprake is 
van een afwijkend woordbegrip.

De PPVT-III-NL doet een beroep op cogni-
tieve vaardigheden (Ellis & Young, 2014). 
Het is bekend dat bij cognitieve testen de 
gemiddelde score stijgt over de jaren. Dit 
fenomeen wordt het Flynn-effect genoemd 
(Flynn, 1991). De gemiddelde score op 
een intelligentietest stijgt drie tot vijf quo-
tiëntpunten in vijftien jaar (Pietschnig & 
Voracek, 2015). Om deze reden worden 
cognitieve testen na enige jaren opnieuw 
genormeerd. Er is geen onderzoek gedaan 
naar een mogelijk Flynn-effect bij woor-
denschattesten. Volgens de COTAN kan in 
het algemeen gesteld worden dat normen 
15 jaar na de vastgestelde normering ver-
ouderd zijn (Evers, Lucassen, Meijer & Sijt-
sma, 2010). De COTAN geeft aan dat van de 
psychometrische kenmerken van een test 
de normen het meest gevoelig zijn voor 
maatschappelijke veranderingen, veran-
deringen in het onderwijs en in de inhoud 
van functies. De PPVT-III-NL is bijna 15 jaar 
geleden genormeerd, waardoor het moge-
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lijk is dat de normscores van de PPVT-III-NL 
niet meer representatief zijn voor de hui-
dige populatie. Uit de praktijk blijkt boven-
dien dat kinderen op dit moment vaak 
gemiddelde scores behalen op de PPVT-III-
NL, terwijl ze toch een afwijkende taalont-
wikkeling hebben (Bruinsma, 2018). Het is 
mogelijk dat kinderen en volwassenen op 
dit moment beter scoren op de PPVT-III-
NL vanwege het Flynn-effect. Dit zou bete-
kenen dat er sprake is van onderdiagnose.
Een ander fenomeen is dat de woorden-
schat gevoelig is voor veranderingen door 
de tijd heen (Bogue, De Thorne & Schaefer, 
2014). Nieuwe woorden ontstaan, beteke-
nissen kunnen veranderen en het uiterlijk 
van gebruiksvoorwerpen en concepten ver-
andert. Logopedisten merken in de prak-
tijk dat bepaalde plaatjes en woorden uit 
de PPVT-III-NL niet meer herkend worden. 
Voor kinderen gaat het bijvoorbeeld om de 
afbeeldingen van ‘trainen’ en ‘huwen’, en 
voor volwassenen om de items ‘revers’ en 
‘epaulet’. Veroudering van de items van de 
PPVT-III-NL zou ervoor kunnen zorgen dat 
kinderen en volwassenen lager scoren en 
kan daarmee overdiagnose veroorzaken.
Concluderend kan gezegd worden dat er 
vanwege een mogelijk Flynn-effect en ver-
oudering van de gebruikte begrippen en 
plaatjes in de PPVT-III-NL, vermoedens 
zijn dat de normscores niet meer juist zijn. 
Om een juiste diagnose te stellen is het 
belangrijk dat er getest wordt met recente 
en correcte normscores en materiaal dat 
representatief is voor het huidige taalge-
bruik. Dit om over- of onderdiagnose te 
voorkomen.

Hoewel de PPVT-III-NL vaak gebruikt wordt 
bij kinderen, hebben we ervoor gekozen 
om een eerste verkenning van de toepas-
baarheid van de normering te doen bij een 
selectieve steekproef van jongvolwasse-
nen. Het is nog onbekend of er daadwer-
kelijk sprake kan zijn van een Flynn-effect, 
en het leek daarom niet verantwoord om 
kinderen te belasten met het onderzoek. 
Volwassenen behoren ook tot de norm-
groep van de PPVT-III-NL, en de test wordt 

bijvoorbeeld gebruikt bij volwassenen die 
de logopedist komen met klachten over 
onduidelijk spreken. Soms hangt onduide-
lijk spreken samen met een onderliggend 
taalprobleem, en de PPVT-III-NL kan hier 
meer duidelijkheid over geven. Daarnaast 
kan de PPVT-III-NL worden gebruikt bij jon-
geren met TOS, en bij volwassenen die het 
Nederlands als tweede taal leren. Het is 
daarom relevant om dit onderzoek te rich-
ten op volwassenen, en de scores van de 
onderzoeksgroep van jongvolwassenen te 
vergelijken met de huidige normering.
In deze pilot staan de volgende onder-
zoeksvragen centraal:

(1) Voldoen de normgegevens van de 
PPVT-III-NL bij gezonde mensen tussen 
de 21 en de 35 jaar met een afgeronde 
hbo-opleiding?

(2) Zijn de items van de PPVT-III-NL nog 
valide, wanneer de foutscores per item 
vergeleken worden met de foutscores 
in de handleiding?

Methode
Studie design
Het huidige onderzoek is een replica-
tie van het onderdeel van de normerings-
procedure van de PPVT-III-NL in 2004 dat 
zich richtte op volwassenen met een hbo-

IN HET KORT

In de logopedische praktijk bestaan twijfels over de huidige normen 

van de Peabody Picture VocabularyIIINL (PPVTIIINL). Van psy

chologische testen is bekend dat er in de loop van de tijd steeds hogere 

scores worden behaald, maar het is niet bekend of dit verschijnsel ook 

van toepassing is op taaltesten. Bij een woordenschattest als de PPVT

IIINL is het ook mogelijk dat de woorden en plaatjes verouderen. 

Om te verkennen of de normen van de PPVTIIINL nog voldoen, is 

een groep gezonde volwassenen tussen de 21 en de 35 jaar, met een 

afgeronde hboopleiding, onderzocht. De behaalde scores zijn verge

leken met de normen uit 2004 uit de handleiding van de PPVTIIINL. 

Daarnaast is voor elk item bekeken hoe vaak er correct is gescoord, en 

is de interne betrouwbaarheid van de items en sets beoordeeld.

De jongvolwassenen in deze studie hadden een gemiddeld WBQ van 

99,3. Dit is significant verschillend van de gemiddelde waarde van 

109,4, die de handleiding van de PPVTIIINL aangeeft voor hboop

geleiden. Daarnaast hebben zeven testitems een lager percentage ‘cor

rect gescoord’ dan het percentage dat in de handleiding wordt gegeven. 

De interne consistentie van de gebruikte testitems en sets heeft lage 

waardes, die wijzen op een onvoldoende interne betrouwbaarheid.

De huidige normering van de PPVTIIINL lijkt niet meer te voldoen 

voor gezonde personen in de leeftijdsgroep 21 tot 35 jaar met een 

 hbodiploma. Op basis van de resultaten kunnen de onderzoekers 

geen uitspraken doen over andere leeftijdsgroepen en opleidings

niveau’s, maar het lijkt raadzaam om de normen met voorzichtigheid 

te interpreteren.

>>
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niveau. Er werd een groep participanten 
verzameld met een groot aantal dezelfde 
kenmerken als de steekproef van de PPVT-
III-NL. De data uit 2004 van de normgroep 
‘hbo-opgeleide volwassenen’ werden ver-
geleken met de data van de huidige steek-
proef uit 2018 (pilotgroep).
     
Deelnemers
De studie werd uitgevoerd tijdens een 
onderwijsmodule van de premaster van 
de parttime studie Klinische Gezondheids-
wetenschappen (KGW) van Universiteit 
Utrecht, waar een gelegenheidssteekproef 
van jongvolwassen hbo-opgeleiden aan-
wezig was. Die bestond uit premasterstu-
denten van KGW, die per e-mail gevraagd 
werd om deel te nemen. Omdat hiermee 
vooral deelnemers werden geworven die 
werkzaam zijn in de gezondheidszorg, wer-
den daarnaast participanten uit het sociale 
netwerk van de onderzoekers geworven, 
door hen persoonlijk te benaderen. Het 
onderzoek vond plaats van februari tot 
april 2018.

De algemene inclusiecriteria waren het-
zelfde als die beschreven zijn in de hand-
leiding van de PPVT-III-NL (Schlichting, 
2005). Omdat de gemiddelde score van de 
hbo-opgeleiden in de normgroep vermeld 
wordt in de handleiding, hebben we ons 
op die groep gericht. Daarnaast is een leef-
tijds- en opleidingscriterium toegevoegd. 
Als maximum leeftijd is gekozen voor 35 
jaar, zodat alle deelnemers met dezelfde 
instapset konden beginnen. 

De inclusiecriteria waren:
• leeftijd tussen de 21 en 35 jaar
• een afgeronde hbo-opleiding
• Nederlands als moedertaal
• een goede algemene gezondheid. 

De exclusiecriteria hadden betrekking op 
zintuiglijke problemen en bekendheid met 
de test. Participanten bekend met gehoor 
en/of ernstige visuele problemen wer-
den uitgesloten van deelname, omdat de 
test gebaseerd is op gesproken woorden 

kers vond plaats op een tijdstip en plaats 
in onderling overleg. Voorafgaand aan de 
dataverzameling kregen de onderzoekers 
een training in het afnemen van de PPVT-
III-NL om de betrouwbaarheid van de test-
afname te garanderen. 

De testinstructies uit de handleiding (Sch-
lichting, 2005) werden strikt gehandhaafd, 
inclusief de instap- en afbreekregels. Dat 
betekent dat werd ingestapt bij set 13, en 
dat de test bij de meeste participanten tot 
en met de laatste set (set 17) werd afgeno-
men. De gemiddelde afnametijd bedroeg 
30 - 45 minuten.

Om de analyse te vergemakkelijken, werd 
een digitaal scoreformulier opgesteld, dat 
vergelijkbaar is met het originele papieren 
scoreformulier van de PPVT-III-NL.

Resultaten
Van de 178 benaderde participanten heb-
ben 88 participanten ingestemd met deel-
name. Vijf participanten zijn geëxcludeerd 
vanwege leeftijd of opleidingsniveau. De 
83 overgebleven participanten hebben de 
test volledig uitgevoerd. Voor de demo-
grafische gegevens van de participanten 
zie Tabel 1.

De WBQ-scores zijn vermeld in Tabel 2. Ze 
zijn normaal verdeeld, en in de pilotgroep 
waren er geen extreme uitschieters. De nor-
male verdeling rechtvaardigt het gebruik 
van een parametrische ongepaarde t-test.

Met de onafhankelijke t-test is onderzocht 
of de verschillen tussen de gemiddelde 
WBQ-score van hbo-opgeleiden, zoals ver-
meld in de handleiding van de PPVT-III-NL  
(WBQ=109,4; Schlichting, 2005), en de 
pilotgroep uit 2018 (WBQ=99,3) significant 
waren. De tweezijdige t-toets toont een sig-
nificant verschil tussen de scores van beide 
groepen (p<0.001) aan.
     
Het percentage goed gescoorde items in 
de pilotgroep is vergeleken met het per-
centage van de goed gescoorde items van 

en afbeeldingen. Participanten die in het 
afgelopen jaar al met de PPVT-III-NL waren 
getest, werden ook uitgesloten, omdat 
bekendheid met de test een vertekening 
in de resultaten kan veroorzaken (Schitte-
katte, 2000).

Er is getracht om een representatieve 
steekproef te verkrijgen door te streven 
naar een evenwichtige verdeling in geogra-
fie, geslacht en studierichting. Indien nodig 
selecteerden de onderzoekers participan-
ten op de ontbrekende componenten om 
een evenwichtige verdeling te verkrijgen. 
Omdat de meeste KGW-studenten vrou-
welijk zijn, trachtten de onderzoekers voor-
namelijk mannelijke participanten uit hun 
eigen omgeving te werven.

Ethische aspecten
De studie is beoordeeld door de Medisch 
Ethische Toetsingscommissie van het UMC 
Utrecht en de commissie besloot dat het 
onderzoek zonder nadere toetsing uitge-
voerd kon worden, omdat het niet onder 
de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onder-
zoek met mensen valt. Er werden geen 
negatieve effecten verwacht voor de par-
ticipanten, vanwege een minimale tijds-
investering en geen emotionele of fysieke 
belasting. Participanten die aan de inclu-
siecriteria voldeden, ontvingen aanvul-
lende informatie over de doelstellingen 
van de studie. Nadat de participanten 
goed geïnformeerd waren, gaven ze toe-
stemming. De gegevens zijn anoniem ver-
zameld.

Data collectie
De testafname bij de premasterstudenten 
vond plaats aan de Universiteit Utrecht 
gedurende drie geplande dagen. De test-
afname bij bekenden van de onderzoe-

LEZEN BEÏNVLOEDT DE  
TAALVAARDIGHEID POSITIEF
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volwassenen (16 jaar of ouder) in de norm-
groep. Alleen items met verschillen van 
meer dan 30% tussen de normgroep en de 
pilotgroep zijn meegenomen in de resulta-
ten. De pilotgroep scoorde op zeven items 
een lager percentage en op drie items een 
hoger percentage goed dan de normgroep. 
In Tabel 3 en 4 zijn de verschillende items 
weergegeven. 

De interne betrouwbaarheid van set 13-17  
van de PPVT-III-NL is bepaald met 
Lambda-2. Bij het construeren van tes-
ten wordt over het algemeen gestreefd 
naar Lambda-scores van 0,90 of hoger. 
De normscores in de handleiding voldoen 
daaraan, maar de scores uit de pilot niet 
(Lambda-2 scores: normgroep: 0,89-0,94; 
pilotgroep: 0,71). De interne betrouw-
baarheid in zijn geheel is gedaald, en ook 
de sets zijn onvoldoende betrouwbaar 
(Lambda-2 scores pilotgroep voor de sets: 
0,33-0,52) 

Discussie
Bij vergelijking van de gemiddelde WBQ-
scores van een pilotgroep van jongvolwas-
senen met de gemiddelde normscore van 
de PPVT-III-NL uit 2004, blijkt de gemid-
delde WBQ-score van de pilotgroep signifi-
cant lager te zijn dan die van de normgroep. 
De gemiddelde WBQ-score is over de jaren 
niet gestegen; er lijkt dus geen sprake van 
een Flynn-effect binnen de groep jong-
volwassenen. Een oorzaak voor de lagere 
gemiddelde score in de pilotgroep kan 
zijn dat taal over de tijd verandert (Bogue 
et al., 2000, Noordegraaf, 2004). Sommige 
woorden zijn mogelijk minder gangbaar 
geworden, zoals ‘kuieren, revers, melan-
choliek, beschoeiing’. Deze items zijn vaker 
fout gescoord, met een lagere WBQ-score 
tot gevolg. 
     
Een andere verklaring voor de lagere WBQ-
score van de pilotgroep zou een veran-
dering in leesgedrag kunnen zijn. Lezen 
beïnvloedt de taalvaardigheid positief (Mol 
& Bus, 2011). Swanborn en De Klopper 
(1999) concludeerden in een meta-ana-

lyse dat studenten ongeveer 15% van de 
nieuwe woorden die ze leren, leren tijdens 
het lezen. Volgens het Sociaal Cultureel 
Planbureau is de tijd dat de gemiddelde 
Nederlander leest, gedaald (Wennekers, 
Huisman & De Haan, 2018). Tussen 2006 
en 2016 nam het aantal mensen dat leest 
af van 90% in 2006 naar 72% in 2016. De 
leestijd nam in die periode af van 5,2 uur 
per week in 2006 naar 4,8 uur per week in 

2016. Een flinke afname was vooral te zien 
bij lezers onder de 35 jaar. Door de vermin-
derde leestijd worden er mogelijk minder 
nieuwe woorden geleerd. Aangezien de 
pilotgroep jonger dan 35 jaar is, kan het 
verminderde lezen samenhangen met het 
feit dat de gemiddelde WBQ-score in deze 
studie lager uitvalt dan in de oorspronke-
lijke studie van de PPVT-III-NL (2004). 
     >>

TABEL 1. Demografische gegevens (N=83).

Variabelen % (N) Gem (SD) Range

Geslacht

Vrouw 69,9 (58)

Man 30,1 (25)

Leeftijd in jaren en maanden 26;1 (3;0) 22;1-34;4

Richting afgeronde hbo-opleiding

Gezondheidszorg 74,7 (62)

Onderwijs en Opvoeding 3,6 (3)

Economie en Management 4,8 (4)

Maatschappij en Recht 2,4 (2)

Communicatie en Journalistiek 2,4 (2)

Techniek en design 9,6 (8)

Informatie en Communicatie Technologie 2,4 (2)

Provincie van woonplaats 

Groningen 1,2 (1)

Friesland 1,2 (1)

Drenthe 4,8 (4)

Overijssel 3,6 (3)

Gelderland 9,6 (8)

Utrecht 18,1 (15)

Noord-Holland 20,5 (17)

Zuid-Holland 15,7 (13)

Noord-Brabant 24,1 (20)

Limburg 1,2 (1)

Omgeving opgroeien

Stad 43,3 (36)

Dorp 56,6 (47)
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Hoewel de gemiddelde WBQ-score van de 
pilotgroep significant lager is dan die van 
de normgroep, is het niet aannemelijk dat 
dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Zo is in 
een inventarisatie van testscores van 137 
kleuters in het speciaal onderwijs voor kin-
deren met een communicatieve beper-
king (cluster 2), dat is uitgevoerd in 2015, 
een gemiddeld WBQ van 93 berekend 
(Bruinsma, 2018). Dit verschilt sterk van het 
WBQ van 77 dat in het valideringsonder-
zoek van de PPVT-III-NL in 2004 is gevon-
den bij kinderen tussen de 6 en 10 jaar 
in het cluster 2 onderwijs (Flachs, Kling, 
Schiefelbein & Westerink, 2004). De bevin-
dingen komen overeen met de studie van 
Van Huizen & Hammer (2017), waarin de 
PPVT-III-NL gemiddeld hogere scores laat 
zien in het begrijpen van gesproken woor-
den dan de Cito woordenschat toets. Deze 
studies wijzen er op dat de scores voor kin-
deren de laatste jaren hoger uitvallen dan 
verwacht. Daarmee is de sensitiviteit van 
de PPVT-III-NL voor het diagnosticeren van 

achterstanden sterk verminderd, en dat 
kan resulteren in een onderdiagnose. 

Dat de WBQ-scores bij kinderen hoger 
en bij jongvolwassenen lager uitvallen 
dan bij de normgroep, kan mogelijk ver-
klaard worden door het abstractieniveau 
van de items. Wellicht zijn de eenvoudige 
concepten en afbeeldingen die in lagere 
sets zitten, minder aan verandering in de 
tijd onderhevig. Bij kinderen is er daarom 
mogelijk wel sprake van een Flynn-effect.
     
Met de grote groep participanten in deze 
pilotstudie (n=83) kunnen we vrij zeker 
zeggen dat de huidige normering van de 
PPVT-III-NL niet meer adequaat is voor de 

leeftijdsgroep 21-35 met een hbo-oplei-
ding. Een kanttekening daarbij is dat de 
opleidingsachtergrond van de pilotstu-
die verschilt met die van de oorspronke-
lijke normgroep. Van de respondenten in 
de huidige studie volgt 74,7% een oplei-
ding binnen gezondheidszorg. Dit kan 
tot een vertekening van de resultaten lei-
den, omdat de diversiteit aan woorden-
schat binnen de groep verminderd kan 
zijn. Zo kan het lager scoren op de zeven 
items globe, kuieren, revers, melancholiek, 
beschoeiing, velours en wetten gerelateerd 
zijn aan opleidingsachtergrond. Mogelijk 
worden deze woorden niet veel gebruikt 
in de gezondheidszorg. Andersom kan het 
hoger scoren van de pilotgroep op de items 
divergeren, heterogeen, dorsaal ook gere-
lateerd zijn aan de opleidingsachtergrond. 
Ook moet opgemerkt worden dat de per-
centages ‘correct gescoord’ per item in de 
handleiding van de PPVT-III-NL niet worden 
weergegeven per opleidingsniveau. De per-
centages van de normgroep uit de handlei-
ding zijn daarom niet geheel vergelijkbaar 
met de scores van onze onderzoeksgroep 
met een hbo-opleiding. Gezien het hoge 
opleidingsniveau van de pilotgroep mocht 
verwacht worden dat er op meer dan de 
drie hierboven genoemde items een hoger 
percentage ‘correct gescoord’ zou zijn.

In dit onderzoek is de interne betrouw-
baarheid van set 13-17 en van de testi-
tems binnen deze sets bepaald. De interne 
betrouwbaarheid van dit onderzoek is ver-
volgens vergeleken met die van de norm-
groep uit 2004. Die vergelijking kan niet 
zonder meer worden gemaakt, omdat de 
groepen verschillen in leeftijd en opleiding. 
De pilotgroep varieert in leeftijd van 21 tot 
35 jaar, en heeft een afgeronde hbo-oplei-
ding, en de leeftijd van de normgroep is 15 
jaar en ouder, zonder onderverdeling in 
opleidingsniveau. 

Ondanks dat de vergelijking niet direct 
gemaakt kan worden, is de interne betrouw-
baarheid voor de pilotgroep onvoldoende 
voor set 13-17. Hierdoor kunnen de uitkom-

N Gem SD

Normgroep 52 109,4 9,40

Pilotgroep 83 99,3 8,66

Normgroep = de groep 21-35-jarigen met een hbo-opleiding in het  
normeringsonderzoek van de Peabody in 2004
Pilotgroep = de huidige onderzoeksgroep van 21-35-jarigen met een hbo-opleiding

Nummer Item

139 Globe

163 Kuieren

164 Revers

172 Melancholiek

184 Beschoeiing

192 Velours

204 Wetten

Nummer Item

185 Divergeren

186 Heterogeen

193 Dorsaal

TABEL 2. Gemiddelde WBQ-score per groep.

TABEL 3. Lager percentage goed gescoord ten 

opzichte van de normgroep.

TABEL 4. Hoger percentage goed gescoord  

ten opzichte van de normgroep.

DE PPVT-III-NL DOET  
EEN BEROEP OP COGNITIEVE 

VAARDIGHEDEN
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sten van de PPVT-III-NL leiden tot onjuiste 
beslissingen in diagnose en behandeling. 
     
Conclusie 
Deze studie heeft zich gefocust op het 
beantwoorden van de volgende onder-
zoeksvragen:
(1) Voldoen de huidige normgegevens van 

de PPVT-III-NL bij gezonde mensen tus-
sen de 21 en de 35 jaar met een afge-
ronde hbo-opleiding?

(2) Zijn de items van de PPVT-III-NL nog 
steeds valide, gebaseerd op de verschil-
len in foutscore per item?

     
Aan de hand van de resultaten kan er 
geconcludeerd worden dat de huidige 
standaardisatie van de PPVT-III-NL niet vol-
doet in de leeftijdscategorie van 21 tot 35 
jaar met een afgeronde hbo-opleiding in de 
gezondheidszorg. De gemiddelde score van 

de pilotgroep is significant lager dan die 
van de normgroep. Dit verhoogt de kans 
op overdiagnose bij deze leeftijdsgroep. 

Daarnaast blijkt de interne betrouwbaar-
heid gedaald te zijn naar een niet-accep-
tabel niveau. Dit geldt zowel voor de sets 
13-17 als voor de testitems binnen deze 
sets. Ook dit vergroot de kans op mis-
diagnose. Zo zou er bijvoorbeeld te snel 
geconstateerd kunnen worden dat er 
sprake is van een te kleine woordenschat 
bij  volwassenen met klachten over ondui-
delijk spreken of broddelachtige verschijn-
selen. Daarnaast kan de Nederlandse 
woordenschat van anderstaligen onder-
schat worden. 

Het lijkt er op dat enkele items uit de PPVT-III-
NL vaker lager gescoord zijn, omdat ze ver-
ouderd zijn. Om dit te kunnen bevestigen, 

zou de test opnieuw afgenomen moeten 
worden bij een steekproef die representa-
tief is voor de Nederlandse bevolking. 
     

Aanbevelingen
Dit onderzoek toont aan dat de normsco-
res van de PPVT-III-NL niet meer bruik-
baar zijn voor de groep jongvolwassenen 
met een hbo-opleiding. De uitgever van de 
PPVT-III-NL is reeds begonnen met de ont-
wikkeling van een nieuwe versie, de PPVT-
5-NL, maar kan nog geen toezegging doen 
wanneer deze versie beschikbaar is (Pear-
son Clinical Benelux, persoonlijke commu-
nicatie, d.d. 21 januari 2020). Op grond van 
ons onderzoek lijkt het raadzaam om bij 
alle woorden en afbeeldingen kritisch te 
onderzoeken of ze nog actueel zijn. Door 
de snelle ontwikkeling en verandering van 
taal is het belangrijk dat er gewerkt wordt 
met items die representatief zijn voor het 
huidige taalgebruik. 

In de Richtlijn ‘Logopedie bij taalontwikke-
lingsstoornissen’ (NLVF, 2017) zou opgeno-
men kunnen worden dat bij de keuze voor 
een testinstrument niet alleen meegeno-
men moet worden of de COTAN-beoorde-
ling voldoende is, maar ook of de normering 
van het instrument recent genoeg is.
     
Al met al lijkt het raadzaam om het advies 
van de COTAN (Evers et al., 2010) over ver-
oudering van normen over te nemen voor 
logopedische testen. Dat betekent dat een 
normering die 15 jaar of langer geleden is 
uitgevoerd als verouderd beschouwd moet 
worden, en dat een test met normen die 
ouder zijn dan 20 jaar het oordeel ‘onvol-
doende’ krijgt. 
     >>

TOEPASBAARHEID IN DE PRAKTIJK

Het is van belang dat logopedisten weten dat de resultaten van de PP

VTIIINL voor de leeftijdsgroep van 2135 jaar met een hboopleiding 

niet meer betrouwbaar en valide zijn. Het is goed mogelijk dat dit ook 

geldt voor volwassenen met andere opleidingsniveaus. Er komen wei

nig cliënten van deze leeftijd bij de logopedist in verband met taalpro

blemen, maar de PPVTIIINL is wel het enige instrument in Nederland 

om taalvaardigheid bij deze groep te meten. Daarnaast is het denkbaar 

dat de samenstelling van de test en de normering ook voor andere leef

tijdsgroepen niet meer adequaat zijn. Navraag bij de uitgever van de 

test, Pearson, leert dat er een start is gemaakt met de ontwikkeling van 

een nieuwe versie, de PPVT5NL. Het is nog onbekend wanneer deze 

op de markt komt. Tot de nieuwe versie beschikbaar is, moet de test 

met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Voor logopedisten zijn er 

geen alternatieve, breed toepasbare, testinstrumenten om de taalvaar

digheid van volwassenen te inventariseren. Wel zijn er enkele instru

menten voor anderstalige volwassenen, of laaggeletterde volwassenen.

Omdat de normering ook voor kinderen wellicht niet meer geheel vol

doet, is het aan te raden om, in afwachting van de nieuwe PPVT5NL, 

niet alleen af te gaan op de PPVTIIINL voor een betrouwbaar oordeel 

over de receptieve taalvaardigheid van een kind, maar ook andere tes

ten af te nemen. 

DE UITGEVER VAN DE PPVT-III-NL 
IS REEDS BEGONNEN MET  

DE ONTWIKKELING VAN EEN 
NIEUWE VERSIE
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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

Wat kun jij, 
als logopedist, 

doen voor een 
patiënt met MS?

Mensen met MS (multiple 
sclerose) hebben soms te 
kampen met symptomen 
die een andere benadering 
vragen. 

Het MS Loket helpt jou en 
jouw patiënt graag verder.

Bel op werkdagen tussen 
10.30 en 12.30 uur (gratis).

www.msloket.nl 

?

De ledenraad in cijfers

•  30 afgevaardigden: je bent spreekbuis van jouw   

eigen district;

•  Je wordt gekozen voor een periode van 4 jaar  

(met één verlenging mogelijk);

•  4 bijeenkomsten per jaar:  

aanvang 17.00 tot ± 20.30 uur.

Wat levert het jou op?

Deelnemen geeft je de kans  

actief bij te dragen aan het werkveld 

en de vereniging.  

Daarnaast geeft het veel vol doening, want jouw 

inbreng telt, het is leerzaam en vergroot je netwerk.  

En je krijgt natuurlijk een vergoeding.

DE LEDENRAAD VAN DE NVLF ZOEKT LEDEN

Het hoogste besluitvormend, meedenkend en adviserend orgaan  
binnen de NVLF is op zoek naar  enthousiaste en betrokken leden  
die het vak en de vereniging een warm hart toedragen. 

Meer informatie vind je op:  

HTTPS://WWW.NVLF.NL/DENVLFLEDENRAADZOEKTLEDEN/ 
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Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van 
de premaster van de opleiding Klinische 
Gezondheidswetenschappen van Universi-
teit Utrecht. Deze studie is multidisciplinair, 
en het onderzoek is uitgevoerd door logope-
disten en verpleegkundigen.

De uitgever van de test, Pearson, is vooraf-
gaand aan de publicatie geïnformeerd over 
het onderzoek, de resultaten en het artikel. 
De uitgever heeft ingestemd met vermel-
ding van informatie over de nieuw te ont-
wikkelen versie, PPVT-5-NL. Geen van de 
auteurs is betrokken bij of heeft belangen in 
de ontwikkeling van de PPVT-5-NL, of bij een 
ander vergelijkbaar testinstrument.

Auteurs
Sanne Bakering is sinds 2013 werkzaam 
als logopedist in de vrije vestiging. Van sep-
tember 2017 tot september 2020 volgde  
zij de (pre)master Klinische Gezondheids-
wetenschappen.

Eline Alons is sinds juli 2017 werkzaam als 
logopedist bij Basalt Revalidatie Leiden en 
Afasiecentrum Leiderdorp e.o. Van septem-
ber 2017 tot september 2020 volgde zij de 
(pre)master Klinische Gezondheidsweten-
schappen.

Manon van Daatselaar is sinds juli 2017 
werkzaam als logopedist in het Meander 
Medisch centrum. Van september 2017 tot 
september 2020 volgde zij de (pre)master 
Klinische Gezondheidswetenschappen.

Maaike van Sasse van IJsselt is sinds 
2017 werkzaam als afdelingsverpleeg-
kundige op de kliniek Hoofd Hals van het 
Erasmus MC, waarbij zij in 2018 senior- 
verpleegkundige is geworden. Van sep-
tember 2017 tot september 2020 volgde 
zij de (pre)master Klinische Gezondheids-
wetenschappen.

Lisa Suidman is sinds 2016 werkzaam als 
breed georiënteerd hbo-verpleegkundige 
in het St. Antonius ziekenhuis. Van septem-
ber 2017 tot september 2020 volgde zij de 
(pre)master Klinische Gezondheidsweten-
schappen.

Lianne Remijn is gepromoveerd Logo-
pediewetenschapper. Zij is werkzaam als 
hoofddocent aan het Instituut Paramedi-
sche Studies van de Hogeschool Nijmegen 
en Arnhem en was tot 1 september 2019 
programmacoördinator van het master-
programma Gezondheidswetenschap voor 
Zorgprofessionals van de opleiding Klini-
sche Gezondheidswetenschappen Univer-
siteit Utrecht. 

Gerda Bruinsma is docent aan de Oplei-
ding Logopedie van Hogeschool Utrecht en 
aan de premaster Klinische Gezondheids-
wetenschappen van Universiteit Utrecht. 
Zij doet promotieonderzoek naar de effec-
tiviteit van logopedie bij kleuters met een 
taalontwikkelingsstoornis. 
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ACHTERGROND

 Innovatieprijs 2020
WINNAAR: DE ACTIVE LOGOFLOOR

D at wordt hoog tijd, want ieder kind verdient 

een leuke en effectieve manier van leren, vin-

den Sanne van Hellemond, Emily Yarzagaray, 

Laura Aarts en Jessie de Hond, studenten aan Fontys 

Hogeschool Eindhoven. Met hun idee voor een Active 

Logofloor wonnen zij de Innovatieprijs 2020 en namen 

zij na het NVLF jaarcongres € 2.500 mee naar huis om 

dit idee verder vorm te gaan geven. We spraken kort 

met de winnaressen.

WAT WAS JULLIE EERSTE REACTIE TOEN JE 
HOORDE DAT JE GEWONNEN HAD?
´Wij hadden niet verwacht zo ver te komen met de 

Active Logofloor en waren daarom zeer verrast toen  

we hoorden dat wij hadden gewonnen. De andere 

innovaties waren ook zeer goed en bruikbaar in de 

logopediewereld.´

VERTEL EENS IN HET KORT OVER DE ACTIVE 
LOGOFLOOR?
`De Active Logofloor is een digitale interactieve vloer die 

ingezet kan worden tijdens de logopedische behande-

ling van kinderen. Het doel hiervan is het uitlokken van 

bewegend leren om een zo effectief mogelijk resultaat 

te behalen uit de logopedische behandeling.` 

HOE ZIJN JULLIE OP DIT IDEE GEKOMEN?
´De Active Logofloor is ontstaan uit een project uit het 

tweede leerjaar. We wisten aan het begin al dat we iets 

wilden bedenken voor kinderen. Wij hebben eerst 

onderzoek gedaan naar bewegend leren en we wilden 

daarnaast een innovatie bedenken die aan zou sluiten 

op de technologische mogelijkheden van deze tijd.  

Dit bracht ons op het idee voor de Active Logofloor.

Vervolgens gaf een docente ons de mogelijkheid om 

namens Fontys deel te nemen aan de Innovatieprijs 

2020. Wij waren hier natuurlijk heel enthousiast over, 

omdat we op deze manier de mogelijkheid krijgen om 

het product ook daadwerkelijk uit te gaan werken!´

EN NU? WAT ZIJN JULLIE PLANNEN MET DE 
ACTIVE LOGOFLOOR?
´Wij zijn van plan om verder onderzoek te doen  

naar bewegend leren en de logopedische behande-

lingen die daarop aansluiten, zodat wij een therapie-

programma kunnen ontwikkelen dat toepasbaar is  

voor de Active Logofloor.´

Ben je benieuwd geworden naar het idee voor  
de Active Logofloor?
Op https://trotsoplogopedie.nl/innovatieprijs.php  

vind je meer informatie én een filmpje.

Kinderen leren beter als ze bewegen. Zeker kinderen die toch al geneigd zijn om onrustig  

op hun stoel heen en weer te schuiven. Die kunnen zich maar lastig concentreren op de  

oefeningen die je als logopedist met ze wil doen. Er zijn inmiddels digitale vloeren die  

hierop inspelen. Ze worden al gebruikt in de kinderopvang, op basisscholen en in de kinder-

revalidatie. Maar er bestaan nog geen programma’s voor toepassing in de logopedie. 

TEKST CHARLOTTE PIERS  BEELD ROCKIN’ PICTURES 
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Dat 2020 een ander jaar was dan andere jaren, behoeft geen uitleg.  
Maar hoe beïnvloedde corona het werk van logopedisten? 

‘Ik had echt het gevoel dat ik iets kon bijdragen.’
TEKST ANNEMARIE VAN DIJK  ILLUSTRATIES CHIARA ARKESTEIJN

NICOLETTE VAN DEN BROEKLEMM is 
 logopedist in het Elkerliek Ziekenhuis in  
Helmond. 

‘Het was vreselijk om mensen op hun buik aan de 
beademing te zien liggen. Ook het af- en aanrijden 

van ambulances zag er heftig uit. Toch vond ik het – 

hoe gek dat misschien ook klinkt – ook mooi om erbij 

betrokken te zijn. Ik had echt het gevoel dat ik iets kon 

bijdragen. Bovendien houd ik van snel schakelen, daar 

krijg ik energie van. Als ziekenhuislogopedist maak  

je meer mee van corona dan als je in de eerste lijn 

werkt. Ik heb veel doodzieke mensen gezien, ook jonge 

mensen. Dat maakte indruk. Op de IC moest ik steeds 

volledig ingepakt met schort, mondkapje, latex hand-

schoenen en een beschermbril mensen onderzoeken 

en behandelen die van de beademing af mochten. Als 

de tube uit mocht, checkte ik of deze patiënt kon keel-

klaren, hoesten, slikken en stemgeven. Als iemand na 

de  detubatie veilig kon slikken, gaf ik een advies over 

de opstart van orale voeding. Het was mooi om soms 

heel verzwakte mensen toch op gang te kunnen hel-

pen. Bang voor het virus was ik niet. Ik heb al COVID-19 

gehad na carnaval in februari.’

DIT WAS MIJN

 2020

KORTE PORTRETTEN

‘ Bang voor het  
virus was ik niet.  
Ik heb al COVID-19 
gehad na carnaval  
in februari’
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Beeldbellen
‘Tijdens de eerste coronagolf begonnen we de dag 

steeds met crisisberaad met alle paramedische 

af delingen. We kregen de laatste cijfers door, en 

nieuwe afspraken en ontwikkelingen die je meteen 

moest toepassen in je werk. De poliklinische zorg  

werd afgeschaald. Ik zag duidelijk kansen om de poli- 

patiënten toch te behandelen via beeldbellen. Dat 

kon technisch op de een of andere manier nooit,  

maar nu moesten we wel. Na twee weken knokken 

lukte het me om het erdoor te krijgen, met behulp van 

een paar enthousiaste collega’s en iemand van ict die 

ons daarbij hielp. Aanvankelijk was niet iedereen over-

tuigd van de winst, later zagen ze mij als een pionier 

op het gebied van beeldbellen in het ziekenhuis. Na 

de eerste coronagolf zwakte het beeldbellen af. Veel 

collega’s spraken weer face to face af. Soms moet  

dat ook, maar niet bij iedereen. Daarbij wilde het 

 ziekenhuis juist deze nieuwe vorm van consultering 

voor alle artsen en behandelaars behouden. Dat 

maakt bijvoorbeeld het parkeerprobleem minder 

groot. En patiënten bleken het prettig te vinden om 

vanaf thuis of vanaf hun werkplek de zorg te krijgen.’

Landelijke aanbevelingen 
‘Na de eerste golf leverde ik input voor een multi-

disciplinair COVID-19 nazorgtraject met de afdeling 

revalidatie. Wat kunnen we doen om mensen die 

 ontslagen zijn nog te monitoren en te begeleiden?  

Zo maakten we een COVID-app met uitleg over de 

ziekte, welke problemen er kunnen optreden en wat  

je er zelf als patiënt aan kunt doen. Daarnaast ont-

wikkelden we een gestandaardiseerde screeningslijst 

voor post-COVID die we deelden met andere zieken-

huizen. Verder was er behoefte aan richtlijnen onder 

ziekenhuis logopedisten. Dat merkte ik in de groep met 

logopedisten van alle Brabantse ziekenhuizen waarin 

ik zit. Iedereen bleek dezelfde vragen te hebben. Hoe 

bescherm je jezelf? Moeten we zelf naar de patiënten 

toe of artsen en verpleegkundigen adviseren? Voor 

alle paramedische beroepsgroepen waren er lande-

lijke aanbevelingen verschenen, maar voor ons nog 

niet. Ik kon echt mijn steentje bijdragen aan de aan-

bevelingen die uiteindelijk werden gedaan via de 

KLAB, de Kwaliteitskring Logopedie Algemene Zieken-

huizen Brabant. Door al die ontwikkelingen was er 

meer duidelijkheid. Uiteraard moesten we scherp 

 blijven, maar we hadden betere procedures, wisten 

inmiddels wat we konden doen. We kenden het 

beloop en het ziektebeeld. Er heerste minder een 

 crisissituatie.’ 

Het verschil maken
‘2020 was een bijzonder jaar en ik kijk er zeker niet 

negatief op terug. De hectische situatie rondom corona 

haalde het beste in me naar boven. De sterke verbon-

denheid en samenwerking in het ziekenhuis vond ik 

speciaal. Het was waardevol om als individu invloed te 

hebben op het grotere geheel, samen met de juiste 

mensen. Ik heb de behoefte om het verschil te maken, 

in kleine en grote zin. Zo hoop ik mee te werken aan 

het toekomstbestendig maken van ons vak in een ver-

anderend zorglandschap. Crisis of geen crisis. 

Bovendien ben ik afgelopen jaar voor mezelf begon-

nen. Eén dag per week ben ik nu ondernemer bij KEEL-

ZORG. Daar zag ik mijn allereerste COVID-patiënt terug, 

acht maanden later. Heel bijzonder. Hij had aspecifieke 

stemklachten overgehouden aan de intubatie waar ik 

hem in één behandeling vanaf kon helpen.’

KARLIJN NEELEN is logopedist bij Taalbrug 
Junior in Venlo, een school die onderwijs, 
begeleiding en ondersteuning biedt aan  
4- tot 12-jarigen die moeite hebben met 
 communiceren door bijvoorbeeld slecht-
horendheid of een taalontwikkelingsstoornis.

‘Het was een roerig jaar. Voor de kinderen, hun ouders 

en voor ons als team. We zagen elkaar lange tijd niet. 

Daar waren we niet op voorbereid. Het was echt zoe-

ken qua werk: hoe pakken we dit aan als iedereen van-

uit huis moet werken? In het begin vond ik het heel 

heftig, zeker als het ging om het aangeven van mijn 

grenzen. Collega’s met kinderen begonnen soms pas 's 

avonds met hun werk. Dan had ik de neiging om toch 

te reageren, terwijl mijn werkdag er eigenlijk al op zat. 

En ik nam geen pauzes. Dus ik heb geleerd om mijn 

eigen grenzen beter te bewaken. Na een tijdje had ik 

mijn draai gevonden.

Het doel van onze school is om de kinderen goed te 

leren communiceren. We werken dus veel aan commu-

nicatieve vaardigheden. De logopedisten van de school 
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werken nauw samen met de leerkracht, hebben een 

tandemfunctie. Ik begeleid bijna veertig kinderen uit 

drie groepen. De leukste baan van de wereld, vind ik. Ik 

leer de kinderen nu beter kennen dan toen ik in een 

logopediepraktijk werkte, omdat ik ze in veel meer 

situaties zie.’

Persoonlijk
‘Tijdens de lockdown kon ik niet echt een behandeling 

uitvoeren via videobellen. Dat is lastig voor onze kin-

deren, hun aandacht verslapt dan vaak. In plaats daar-

van videobelde ik met alle ouders. Zo probeerde ik in 

te spelen op hun hulpvragen. Ik merkte dat ze graag 

hun verhaal kwijt wilden, het voelde goed om een luis-

terend oor te kunnen bieden. Het had wel iets dat je in 

hun huis kon kijken bij het videobellen, er kwamen ook 

sneller persoonlijke verhalen. 

Voor de kindjes met fonologische problemen stuurde 

ik filmpjes op. Sommige kinderen hebben thuis oefen-

kaartjes, die konden door oefenen. Soms vroegen 

ouders of hun kind een nieuwe klank kon krijgen om 

mee te oefenen. Verder zette ik picto’s op ons platform 

waarmee we in contact staan met ouders, in de hoop 

dat ze deze konden benoemen naar de kinderen toe. 

Alleen had niet iedereen de ruimte om met de kinde-

ren aan logopedie te doen. Bijvoorbeeld omdat ouders 

thuis moesten werken én hun kinderen les moesten 

geven.’

Creatief
‘Het was fijn dat ik allerlei achterstallige dingen kon 

doen waar ik normaal gesproken niet aan toekom. Zo 

schreef ik verslagen voor de jaaradviesgesprekken. 

Daarnaast evalueerde ik de plannen van de kinderen 

en zocht ik extra apps voor onze tablets. Met het team 

hadden we digitaal regelmatig overleg. Zo gingen de 

vergaderingen met betrekking tot de jaaradviesge-

sprekken gewoon door. Het was leuk om te merken 

hoe creatief iedereen was, hoeveel nieuwe ideeën er 

naar boven kwamen. 

Ik vond het prachtig om te zien hoe blij de kinderen 

waren dat ze na de lockdown weer naar school moch-

ten. Natuurlijk waren er kinderen achteruit gegaan qua 

taal en spraak, maar veel waren stabiel gebleven en 

sommigen waren zelfs vooruitgegaan. Zij hadden een 

sprongetje gemaakt, wellicht omdat de druk er even af 

was. Voor hen was het juist fijn dat ze een tijdje thuis 

waren geweest.

Ik verwacht niet dat we als school opnieuw dicht moe-

ten. Maar als het wel gebeurt, zijn we beter voorbereid 

dan afgelopen voorjaar. Dankzij werkgroepen weten we 

nu veel meer over digitaal leren. En digitaal vergaderen 

is eigenlijk erg handig. Dat houden we er wel in, denk 

ik. De andere locaties van onze school zijn in Helmond 

en Eindhoven. Met elkaar videobellen gaat een stuk 

sneller dan naar elkaar toe rijden.’ 

‘ Ik begeleid bijna 
veertig kinderen 
uit drie groepen. 
De leukste baan 
van de wereld, 
vind ik’



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE 

32

JAARGANG 92

Hoeveel talen spreek jij? laat 

 kinderen kennismaken met meer-

taligheid. Het boek richt zich 

 specifiek op kinderen, maar is 

uiteraard ook goed leesbaar voor 

opvoeders en professionals. Kin-

deren vanaf 10 jaar zouden dit 

boek zelf kunnen lezen; voor jon-

gere kinderen is begeleiding van 

een opvoeder aan te raden. 

In zeventien hoofdstukken wordt 

op een toegankelijke manier ken-

nisgemaakt met meertaligheid. De 

lezer wordt meegenomen in een 

basisschoolklas, waarin kinderen 

opgroeien met meerdere talen in 

de thuis- en schoolsituatie. 

Er wordt uitleg gegeven over 

sequentiële en simultane meer-

taligheid en over hoe dit er in de 

alledaagse communicatie uit ziet. 

Er is aandacht voor de stille peri-

ode, de taalrelatie en het begrip 

‘basistaal’. Op een heldere manier 

wordt beschreven hoe meertalige 

kinderen woorden leren, met 

zowel aandacht voor de kwaliteit 

als de kwantiteit van de woorden-

schat. De verschillende adviezen 

met betrekking tot de taal die 

thuis gesproken zou moeten 

 worden zijn beschreven, waarbij 

ook weergegeven wordt welke 

consequenties deze keuzes kun-

nen hebben. 

Na ieder hoofdstuk zijn invuloefe-

ningen opgenomen, die de lezer 

stimuleren zijn/haar eigen meer-

taligheid onder de loep te nemen. 

Het boek besluit met een quiz: 

ben jij een meertaligheidsexpert?

In de begeleiding en behandeling 

van meertalige kinderen is dit 

boek een waardevolle toevoeging 

aan de reeds beschikbare infor-

matie. Het geeft opvoeders en 

kinderen de gelegenheid zich te 

verdiepen in meertaligheid in het 

algemeen en in hun eigen situatie 

in het bijzonder. De logopedist 

verzekert zich er van, dat de juiste 

informatie en adviezen worden 

gedeeld. 

Ik heb ervaren dat opvoeders het 

zinvol vinden om samen met hun 

kind over meertaligheid te leren. 

Eerdere uitgaven richtten zich 

voornamelijk op professionals. Dit 

boek geeft opvoeders en kinderen 

de kans om de meest recente 

inzichten te lezen en samen te 

ontdekken welke keuzes zij willen 

en kunnen maken. 

Marlie van den Hil
logopedist

Voorlezen gaat zó
Tips en ervaringen uit de  

praktijk van peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven, 

 gastoudergezinnen en  
buitenschoolse opvang

Margriet Chorus & Irma van Welzen, 

2019, Uitgeverij SWP Amsterdam,  

111 pag, €17,50 (incl. BTW),  

ISBN 978 90 8850 923 0

Het boek bestaat uit zeven 
hoofdstukken en start met 
 informatie over boeken. Welke 

boeken kies je voor welke doel-

groep en hoeveel boeken heb  

je minimaal nodig voor je basis-

collectie? Vervolgens wordt 

beschreven waar je aan kunt 

 denken voor een stimulerende 

leesomgeving. Lees je voor aan  

de hele groep, of splits je de groep 

op? Lees je aan tafel voor, of op 

de bank? Je krijgt heel summier 

adviezen over hoe je moet voor-

lezen: van te voren oefenen, een 

boek herhalen, omgaan met 

onderbrekingen van kinderen, het 

inzetten van stemmen en gelui-

den. Hier had wat mij betreft meer 

aandacht besteed mogen worden 

aan het interactief maken van het 

voorlezen, van de inzet van voor-

werpen en van het uitspelen van 

een verhaal. In het hoofdstuk over 

ouders wordt verteld hoe je 

ouders meer kunt betrekken bij  

de gelezen boeken, maar ook dat 

Hoeveel talen spreek jij? 
Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid

M. Orioni, 2019, Uitgeverij SWP, 88 blz, €17,-, ISBN 978 90 8560 067 1
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Kerst in Klankenland
A. Bastiaans, 2020,  

VoiceJoy Klankenland Prentenboeken, 

36 pag., €19,90, ISBN 9789082927993 

Kerst in Klankenland is oorspron-
kelijk  ontworpen om te gebrui-
ken in het ZMLK-onderwijs is 
door zijn diversiteit voor vele 
doelgroepen geschikt, denk zeker 
aan kinderen met autisme, TOS  
of leerproblemen. 

Het boek richt zich op vijf verschil-

lende oefenvaardigheden: het 

(voor)lezen van het verhaal, het 

lezen van pictozinnen (www.picto-

schrijver.nl), pictozinnen zingen, 

taaldenkoefeningen en klanklet-

terkoppeling. Het boek bestaat uit 

één doorlopend kerstverhaal waar 

de oefenvaardigheden in toege-

past kunnen worden. Achterin het 

boek wordt een uitleg gegeven 

over de aard van de oefenvaardig-

heden, hoe deze te gebruiken en 

het doel. Daarnaast zijn er nog 

enkele toevoegingen die passen 

bij het thema. 

Ik vind het zelf een heel vrolijk 

boek om te zien waarbij je meteen 

het kerstthema herkent. Het 

 verhaal is goed verzonnen. Er  

is voldoende verdieping om  

spannend te zijn en de kinderen 

aan te zetten tot het leggen van 

 taaldenkrelaties. Het verhaal is 

precies lang genoeg om ook de 

kinderen met een wat kortere 

aandachtspan geboeid te houden. 

Ik moest even wennen aan het feit 

dat er heel veel gebeurd in het 

verhaal; (voor)lezen, pictolezen, 

zingen en klankletterkoppeling 

leken me veel  doelen om aan te 

werken in één boek, maar ik vind 

dat het de auteur is gelukt om het 

geheel in balans te houden. Het 

boek is geschikt voor een grote 

leeftijds categorie kinderen, hoe-

wel naar mijn idee de plaatjes 

meer passend zijn bij een wat 

 jongere leeftijdsgroep. Het boekje 

is zowel te gebruiken in (kleine) 

groepjes als individueel. 

Sandra Smits
logopedist, stottertherapeut

je ouders kunt informeren over 

Boekstart en de kinderboeken-

week. In het hoofdstuk over meer-

taligheid wordt gelukkig duidelijk 

uitgelegd waarom het zo belang-

rijk is dat ouders in de moedertaal 

tegen hun kind praten. Ik maak 

het nog te vaak mee dat pedago-

gisch medewerkers verbaasd zijn 

als ze horen dat ik ouders advi-

seer om in hun eigen taal tegen 

hun kind te spreken in plaats van 

het Nederlands. In de volgende 

hoofdstukken is aandacht voor 

het plaatsen van voorlezen in  

het pedagogisch beleidsplan en 

over het voorlezen bij de buiten-

schoolse opvang.

De informatie in het boek is sim-

pel beschreven en lijkt vooral 

geschikt voor studenten die later 

met jonge kinderen gaan werken. 

De inhoud van dit boek zal waar-

schijnlijk gesneden koek zijn voor 

medewerkers in de kinderopvang, 

aangezien er niet diep op de 

inhoud ingegaan wordt. Ik had 

gehoopt dat het boek geschikt 

zou zijn om aan ouders mee te 

geven als ze meer willen weten 

over hoe ze hun kinderen voor 

kunnen lezen, gezien de titel, 

maar daar is dit boek duidelijk niet 

voor bedoeld. Hiervoor kan beter 

gebruik gemaakt worden van de 

boeken behorend bij het Hanen 

programma.

Maartje Bominaar
logopedist

De inhoud van dit boek zal 
waarschijnlijk gesneden koek 
zijn voor medewerkers in de 
kinderopvang

Vooraankondiging: 
LeesLiever Scheurkalender

H.Cents. 2020, €19,95

Hanneke Cents, logopedist en dyslexiebehande-

laar, heeft voor komend jaar weer de LeesLiever 

Scheur kalender  ontwikkeld. Met deze scheur-

kalender worden kinderen (en hun ouders)  

iedere dag op een andere manier geprikkeld om 

leesplezier en leesbeleving centraal te stellen. 

De kalender bevat boekentips, leesadvies, handige tools en strate-

gieën, wist-je-datjes, denkvragen, vernieuwde inzichten en nog veel 

meer. Dit jaar ook met VIP bijdrages: onder andere Rian Visser, Jozua 

Douglas, Anna Woltz, Leesbevordering in de klas, Boekwijzer, De Grote 

 Vriendelijke Podcast, Carine Manderfeld van KWeC en vele anderen!

Meer info: www./hannekecents.nl/leesliever-scheurkalender
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