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Routewijzer naar
de toekomst
In aanloop naar de verkiezingen van vorige maand
klonk van politiek links tot rechts een opvallend
eensgezind geluid. Het is gewenst en nodig om in
de komende jaren de op sommige punten doorgeslagen marktwerking in de zorg te corrigeren. Een
les van de coronacrisis. Cynisch zou ik kunnen
schrijven dat iedere zorgverlener die conclusie al
voor de crisis had getrokken, maar laat ik dat niet
doen. Het is een welkome beweging. Als NVLF
hameren we er immers al jaren op dat bijvoorbeeld
het idee van echte onderhandelingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars alleen op het papier
van de beleidsnota’s bestaat. De praktijk is weerbarstiger, hebben we met elkaar ervaren. Reden om
te onderzoeken hoe het anders en beter kan. Inzet,
opbrengst, kwaliteit en beloning moeten met elkaar
in evenwicht komen. Dat geldt op vele plaatsen in
de zorg en ook daarbuiten, denk maar eens aan het
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Cover: Merel van Dooren
Kort/Kennis: Leszek Czerwonka, Krakenimages.com,
ESB Professional, CKA/Shutterstock.com

onderwijs.

VORMGEVING
Studio Jorrit van Rijt

betekent niet dat alles overhoop gaat. Dat hoeft

ADVERTENTIES
Performis BV, Misha Stork - 073-6895889
logopedie@performis.nl

in plaats van competitie de leidraad wordt. Met

Er is werk aan de winkel voor een nieuw kabinet. Dat
ook niet. We zijn al een heel eind als samenwerking
natuurlijk oog voor het in de hand houden van de

ABONNEMENTSPRIJZEN
- € 73,- voor instellingen zonder logopedisten in dienst
- € 145,- voor instellingen waar (een) logopedist(en)
werkzaam zijn (is)
- Buitenland € 87,- Abonnementen kunnen schriftelijk tot 1 maand voor de
vervaldatum worden opgezegd
- Losse nummers voor leden € 5,- en voor niet-leden 		
€ 12,50

kostenontwikkeling. Daarbij hebben wij ook zelf een

ADRESWIJZIGINGEN
NVLF-leden kunnen hun adreswijziging doorgeven via www.nvlf.nl
Bent u geen lid maar wel abonnee van het tijdschrift?
Geef dan uw adreswijziging door via logopedie@performis.nl
NVLF, de uitgever en de redactie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor - mogelijke - gevolgen die kunnen voortvloeien uit
het gebruik van informatie uit het tijdschrift.

andere zorgverleners niet als concurrent te zien.
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verantwoordelijkheid. In de bestuurlijke akkoorden
is afgesproken de ontwikkeling van het vakgebied
en de beroepsuitoefening te bevorderen. Dat kunnen we alleen met elkaar doen. Door goede ideeën,
kennis en ‘best practices’ te delen. Door collega’s of
Want die term past bij het marktdenken waar iedereen nu juist van af wil. Samenwerking is de routewijzer naar een betere toekomst.
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Van de

wetenschapsraad
AUTEUR DR. LENIE VAN DEN ENGEL-HOEK, LOGOPEDIEWETENSCHAPPER EN UNIVERSITAIR DOCENT,
TOT FEBRUARI 2021 WERKZAAM IN HET RADBOUDUMC

Hoge bloeddruk en logopedie

B

loeddruk is de kracht waarmee het bloed

kinderen met neurologische aandoeningen. Binnen

tegen de wanden van de bloedvaten drukt.

de logopedie (en zeker als het om kinderen gaat) is

Oorzaken van een te hoge bloeddruk kunnen

een RCT vaak moeilijk uit te voeren. Het onderzoek

bijvoorbeeld een hoge hartslag, te veel vocht of te

naar onderliggende afwijkende mechanismen heeft

nauwe bloedvaten zijn. In de medische wereld zijn

echter veel opgeleverd. Daarmee kunnen we een

adviezen en medicatie voor hoge bloeddruk ontwik-

zogenaamde ‘mechanism-based’ therapie ontwikke-

keld, omdat men deze onderliggende oorzaken wist te

len. In de onderzoeken die we de afgelopen jaren uit-

ontrafelen. Daarna kon men met behulp van grote

voerden was het onderzoek bij kinderen met SMA (een

randomized clinical trials (RCT’s) de werkzaamheid van de verschillende medicaties

spierziekte) daar een voorbeeld van. We lieten
zien dat slikproblemen bij spierziektes

bewijzen. Kunnen wij binnen de logo-

een andere oorzaak hebben en een

pedie iets leren van dit ‘evidencebased medicine’? Als we alleen
uitgaan van een RCT door te
bekijken of een therapie bij een
groep patiënten effect heeft,
slaan we naar mijn mening een
stap over. Deze stap bestaat uit
het onderzoeken van de onderliggende, mogelijk aangedane,

ander beeld geven dan bij kinderen
met cerebrale parese. Het uitvoe-

Kunnen wij
binnen de logopedie
iets leren van dit
‘evidence-based
medicine’?

ren van echografie van bulbaire
spieren en deze beoordelen gaf
ons veel inzicht in de onderliggende problemen bij kinderen
met spierziektes: aangetaste
spieren. We zagen ook dat niet
alle orofaryngeale spieren op

anatomie of fysiologie waardoor

dezelfde wijze zijn aangetast en

we het probleem bij de patiënt
beter begrijpen. Pas daarna kunnen we
een gerichte therapie ontwikkelen: een
behandeling die past bij het probleem en is gebaseerd op de verklaring van het mechanisme.

verschillen per spierziekte. Een verstoord evenwicht waardoor problemen
kunnen ontstaan met kauwen of slikken.
Therapie en adviezen moesten daar dus op
worden aangepast: ‘mechanism-based practice’.
Vervolgstappen kunnen in de komende jaren geno-

Het team Logopedie-kinderen van het Radboudumc

men worden om het effect van deze therapie te

heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd

onderzoeken en te bewijzen dat het werkt: ‘evidence-

dat gerelateerd is aan oraal-motorische problemen bij

based practice’.

5

JAARGANG 93

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE

KORT!
SAMENSTELLING DE REDACTIE

In deze
rubriek vind je
KORTE BERICHTEN
uit het vakgebied
logopedie of NIEUWS
dat jouw werk
kan raken.

Eerste project EPD
Focusgroep afgerond
Naar aanleiding van de PPN schrap- en
verbetersessies van 2019 heeft een aantal logopedisten onder begeleiding van
de NVLF zich gebogen over de inbouw
van de richtlijn Dossiervorming in
een aantal EPD softwarepakketten,
namelijk James Software, Intramed
en Incura.
De opdracht van de focusgroep was
het volledig en efficiënt opnemen
van de richtlijn Dossiervorming in de
software met als doel: minder admi
nistratieve lasten voor de gebruikers.
Inmiddels hebben de softwareleveranciers na de toetsing door de focusgroep de nodige aanpassingen gedaan.

Het Damsté-Terpstra Fonds
ondersteunt jou!

Een succes voor de EPD Focusgroep.
De vakkennis van de EPD Focusgroep
gaf volgens de softwareleveranciers
een ‘kwaliteits- en volledigheidscon-

Wat doen wij?

trole op hun software’. De NVLF ver-

Het Damsté-Terpstra Fonds

wacht dat de aanpassingen voor een

(DTF) werd in 2002 door de

verlaging van de werkdruk zorgen.

heer en mevrouw Damsté
opgericht. Het is al bijna
20 jaar het fonds dat logopedisten met een doordacht
project financieel steunt. Het gaat om projecten die praktisch en
preventief zijn en direct bruikbaar in de logopedische praktijk.
Voor wie?
Ben je logopedist en heb je een goed idee? Het Damsté-Terpstra
Fonds (DTF) kan je financieel ondersteunen om je project te realiseren. Op onze site zijn verschillende voorbeelden te vinden van pro-

Nu het project rondom de richtlijn

jecten die mede met onze steun zijn verwezenlijkt. Wij zijn tevens

Dossiervorming is afgerond, staat in

ondersteuner van het landelijk stemplatform www.stemplatform.nl en

2021 de inbouw van de richtlijnen

de stottergroepstherapie van www.damstegroep.nl

Stotteren en TOS in de elektronische

Doe een aanvraag!

patiëntendossiers op de agenda van
de EPD Focusgroep.

Wij nodigen je van harte uit om jouw idee over behandelmateriaal,
een boek, congres, onderzoek of kwaliteitsinstrument aan te melden.

Benieuwd naar dit eerste project
van de EPD Focusgroep?
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Op de website van het DTF (dtfonds.nl) is meer informatie te vinden

Bekijk de video’s op www.nvlf.nl >

over aanmelding.

nieuws > epdfocusgroep
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Animatie Stotterfonds
Het StotterFonds heeft een voorlichtingsfilmpje ontwikkeld dat gebruikt
kan worden bij de logopedische behandelingen van kinderen
die stotteren.
In de animatie leer je

Promotie: het Computer
Articulatie Instrument (CAI)
Op donderdag 17 december is Leenke van Haaften, werkzaam als (pre)
logopedist op de afdeling Revalidatie van het Radboudumc Nijmegen,
gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met haar proefschrift ‘Profiling typical and disordered speech production in children
using the Computer Articulation Instrument (CAI)’.

Sam kennen, een jongen
van 9 jaar die stottert. Hij
geeft je een kijkje in zijn leven met
stotteren. De animatievideo is tot stand
gekomen door een samenwerking tussen het StotterFonds en kunstacademie Minerva en sluit aan bij het thema
van WereldStotterdag 2019: ‘Stevig
staan met stotteren’. Het Stotterfonds
hoopt dat deze video de kennis over
stotteren vergroot en dat het vooral tot
meer begrip zal leiden over hoe een
kind stotteren kan ervaren.
De animatievideo is te bekijken
via www.nvlf.nl > nieuws >
animatie-stotterfonds

In haar proefschrift beschrijft Leenke de ontwikkeling en klinische
implementatie van een nieuw testinstrument voor kinderen met een
spraakstoornis: het Computer Articulatie Instrument (CAI). Daarnaast

SAVE THE DATE(S):
ZOMERTOER 2021

bevat het proefschrift twee artikelen met een uitgebreide analyse van
de normale spraakontwikkeling van Nederlandssprekende kinderen.
Een belangrijke taak voor logopedisten is het onderzoeken van de

De NVLF en de hogescholen toeren

spraakontwikkeling van kinderen: verloopt deze normaal, vertraagd of

deze zomer online door de regio.

afwijkend? Om kinderen met een vertraagde spraakontwikkeling of

Het werk van de logopedist gaat de

spraakstoornis goed te kunnen diagnosticeren zijn betrouwbare en

komende jaren veranderen. Hoe

valide testinstrumenten met representatieve normaalwaarden essen-

bereiden we ons daarop voor? Wat

tieel. De tot nu toe beschikbare Nederlandstalige tests bevatten deze

zijn de ontwikkelingen? Wat zijn de

informatie niet. Op basis van deze uitgangspunten is het CAI ontwik-

verwachtingen? Hoe gaan we het

keld. De studies in dit proefschrift laten zien dat het CAI een

straks doen? Daarover gaat de

betrouwbaar en valide instrument is voor de beoordeling van de

NVLF-zomertoer 2021. De zomer-

spraakontwikkeling bij Nederlandstalige kinderen tussen 2;0 en 7;0

toer is gepland van 25 mei t/m

jaar. De testprocedure van het CAI stelt logopedisten in staat om ver-

24 juni 2021 en heeft 9 online

schillende aspecten van spraakproductie te beschrijven waardoor

bijeenkomsten.

een compleet spraakprofiel verkregen wordt. Het CAI is daarmee
geschikt voor het identificeren en classificeren van spraakstoornissen.

Kijk op www.nvlf.nl/zomertoer

Dit proefschrift beschrijft een grote normeringsstudie en meerdere

voor de datum van de bijeenkomst

studies bij kinderen met spraakstoornissen, die kunnen worden

bij jou in de regio.

gebruikt voor de interpretatie van klinische testresultaten. Sinds 2019
is het instrument verkrijgbaar bij Boom uitgevers Amsterdam.
7
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Zorg voor communicatie
in trialoog patiënt,
naasten en professional
Vorig jaar is het project CommuniCare afgesloten. Het doel van
het onderzoek was de communicatie tussen personen met afasie,
zorgprofessionals en naasten te verbeteren.

Juridische bedrijfsscan voor
praktijkhouders
Wij bieden onze leden met een eigen
praktijk een juridische bedrijfsscan
aan. Bij deze scan wordt tijdens een
telefonisch interview de organisatie
van jouw praktijk vanuit een juridisch
perspectief doorgenomen.

Van alle mensen die getroffen worden door niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) houdt 1/3 daar een afasie aan over. Het Lectoraat
Logopedie van de Hogeschool Utrecht en partners ontwikkelden
een interventie voor instellingen die de zorgprofessionals helpt de
consequenties van de communicatieproblemen voor mensen met
afasie zoveel mogelijk te beperken. Deze interventie bestaat uit
• een scholing voor zorgprofessionals
• een methode voor de ontwikkeling van situatie-specifieke
hulpmiddelen

Je kunt hierbij denken aan de zakelijke

• een implementatieplan.

verzekeringen die je hebt afgesloten
en de protocollen die jouw praktijk

Ook werd een digitaal informatiepunt voor de naasten ontwikkeld,

heeft als het bijvoorbeeld gaat om de

om hen te voorzien van informatie over afasie, de gevolgen van

bescherming van de privacy. Tijdens

afasie en wat zij kunnen verwachten in het zorgtraject (te vinden op:

dit gesprek krijg je al tips om de orga-

afasienet > voor mensen met afasie en naasten > voor naasten >

nisatie van de praktijk te verbeteren.

informatiefilms voor naasten > informatiepunt voor naasten).

Achteraf krijg je deze tips ook nog
toegestuurd. Het interview wordt afge-

Uit het onderzoek zijn diverse materia-

nomen door een jurist die is verbonden

len voortgekomen die de communicatie

aan advocatenkantoor Van As. Zij zijn

met mensen met afasie faciliteren:

geen partij in het verkopen van verze-

• Communicatiekaarten

keringen en diensten.

• De infographic ‘Een boodschap
ontgrendelen’
• Een poster ter bevordering van het
bewustzijn van de gevolgen van afasie

Interesse?
Meld je aan voor de juridische bedrijfsscan door een e-mail te sturen naar
logopedie@nvlf.nl ovv juridische

Het project CommuniCare is uitgevoerd

bedrijfsscan. Vermeld daarin de

in een samenwerking tussen Hoge

volgende gegevens:

school Arnhem Nijmegen, Hogeschool

• Naam

Thomas More, Kenniscentrum

• Lidnummer

Revalidatiegeneeskunde Utrecht,

• E-mailadres

Radboud UMC en Hogeschool Utrecht.

• Telefoonnummer

Het onderzoek is medegefinancierd door

• Praktijk

Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (RAAK.PUB04.012).

Wij delen jouw gegevens met het
advocatenkantoor voor het maken van

Meer informatie, ook over hoe u de zorg binnen uw instelling afasie-

een belafspraak. Voor deelname aan

vriendelijker kunt maken, kunt u vinden op: www.communicare.hu.nl

deze scan worden geen kosten in
rekening gebracht.
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Elise de Bree benoemd
tot hoogleraar TOS in
passend onderwijs
Per 1 februari 2021 is Elise de Bree
benoemd tot hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs.
De bijzondere leerstoel wordt bekostigd
door de Koninklijke Auris Groep
externe link, een landelijk opererend
expertise- en behandelcentrum voor
kinderen en jeugdigen met stoornissen
op het gebied van gehoor, spraak of
taal.
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Gesprekshandreiking
ter verbetering aanpak
kindermishandeling
In het uitgebreide onderzoeksrapport ‘Kwestie van een lange adem:
kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’ lees je de
resultaten van het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.
Door het uitgebreide onderzoek is er meer duidelijk geworden over
het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig
Thuis en de hulp die zij kregen. Er is al enige verbetering zichtbaar,
maar er is nog geen eenvoudige oplossing om passende hulp aan
al deze gezinnen te bieden. Augeo Foundation biedt een online

De Bree: ‘Met mijn leerstoel wil ik eraan

gesprekshandreiking, die je helpt verdere stappen te nemen. De

bijdragen dat taalproblemen op school

online handreiking is bedoeld voor professionals, bestuurders en

worden herkend, en dat kinderen met

beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en part-

taalontwikkelingsstoornissen in het

nergeweld. Met de praktische handreiking kun je op een constructieve

onderwijs de juiste hulp en ondersteu-

wijze met elkaar verder spreken over de onderzoeksresultaten.

ning krijgen.’
Lees verder op www.nvlf.nl > nieuws > gesprekshandreiking, vanaf
hier kun je ook naar de website waar de gesprekshandreiking aan
te vragen is.

Oproep voor inzendingen
Branco van Dantzigonderscheiding
De NVLF reikt eenmaal in de twee jaar de Branco van Dantzig
De Bree wil ook gaan onderzoeken hoe

onderscheiding uit. Deze bijzondere onderscheiding heeft

kinderen met taalontwikkelingsstoor-

tot doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland in de

nissen, binnen het passend onderwijs,

ruimste zin van het woord te bevorderen.

het beste ondersteund kunnen worden
op school. ‘We weten dat het bieden

Deze prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan Branco van Dantzig,

van passend onderwijs een hele

een Nederlands zang- en spreekpedagoge. Zij wordt gezien als

opgave is voor reguliere scholen en dat

een van de grondleggers van het Nederlandse spraakonderwijs

het voor leerkrachten, leerlingen en

en kreeg het predicaat ‘Moeder van de Nederlandse logopedie’.

ouders niet altijd als succesvol wordt

Branco van Dantzig is één van de oprichters van de NVLF. Ze

ervaren. Door meer onderzoek te doen

overleed op 72-jarige leeftijd in Auschwitz. De uitreiking zal

naar taalontwikkelingsstoornissen én

plaatsvinden tijdens het NVLF Jaarcongres 26 november 2021. De

naar taalontwikkelingsstoornissen in

winnaar krijgt een Branco-beeldje en een geldbedrag van €1.250.

het passend onderwijs kunnen we

De inzendingen voor de Branco van Dantzigonderscheiding 2021

hopelijk toewerken naar geschikte

kunnen tot en met 30 juli 2021 worden ingezonden.

interventies en naar ondersteuning en
instrumenten voor de leerkrachten.’

Meer informatie over het inzenden van producten staat
www.nvlf.nl/brancoonderscheiding

Bron: www.uu.nl
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Aangewezen
op drinkvoeding en

TOCH LEKKER ETEN
10
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V

orig jaar verscheen een kookboek met
heerlijke gerechten. Zoals een Frans
pruimentaartje met tijm, pittige pom-

poenpuree met rozemarijn, citroenpasta met
drie kazen, vegetarische Libanese moussaka
en koude kersensoep. Maar wat dit boek extra
bijzonder maakt, is dat de recepten zijn bereid
met een niet zo voor de hand liggend ingrediënt: drinkvoeding. Nog niet eerder werd zo’n
kookboek gemaakt. De makers, ervaringsdeskundige Carrie van den Akker en diëtist Quirine
Altorf, schreven het boek Sterk, lekker eten en
variëren met medische drinkvoeding. Het boek
is bedoeld voor iedereen die drinkvoeding
nodig heeft en weleens variatie wil. Logopedist
Ingrid Snoeren hielp hen erbij.
Quirine, die in haar toenmalige baan bij reva
lidatiecentrum Revant in Breda veel patiënten
met kauw- en slikproblemen behandelde,
schreef regelmatig medische drinkvoeding
voor. ‘Drinkvoeding levert extra calorieën maar
ook eiwitten, vetten en belangrijke vitaminen
en mineralen. Meestal is het een aanvulling op
de normale voeding of een vervanging van een
of meerdere maaltijden.’ Korte tijd drinkvoeding
gebruiken is meestal geen probleem. Maar bij
mensen die lange tijd drinkvoeding moeten
nemen, ligt dat anders, merkte Quirine. ‘Al
schreef ik verschillende smaken voor, ze hadden behoefte aan meer variatie. Bovendien
wilden ze ook wel weer eens met een bord aan
tafel zitten in plaats van uit een flesje drinken.’

Een logopedist die meewerkt aan

Meer dan 70 recepten

een kookboek, dat hoor je niet

Ook Carrie was bij Quirine onder behandeling.

elke dag. Maar Ingrid Snoeren
deed het. Ze dacht mee, proefde,
probeerde recepten uit en hielp
om de consistentie van gerechten
te bepalen.

Door een zeldzame hersenafwijking heeft ze
moeite met slikken. ‘Ik viel behoorlijk af en
raakte verzwakt. De drinkvoeding die Quirine
me voorschreef, vond ik niet zo lekker om elke
dag weer te nemen. Daarom verwerkte ik deze
regelmatig in gerechten. Dat was best lastig,
want je moet zorgen dat het gerecht niet alleen
naar drinkvoeding smaakt. Gelukkig ben ik dol

TEKST ANNEMARIE VAN DIJK BEELD MEREL VAN DOOREN

op koken en op lekkere recepten bedenken –
ooit had ik een eigen cateringbedrijf. Het lukte
steeds beter om écht smakelijke gerechten met
drinkvoeding te maken waarbij je niet kon
proeven en ruiken dat er drinkvoeding in zat.’

>>
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Quirine raakte geïnspireerd door de aantrekkelijke recepten van
Carrie. ‘Eten is zo veel meer dan alleen iets in je mond stoppen
en je voedingstoffen binnenkrijgen. Het draait net zo goed om
gerechten die smakelijk ruiken en er lekker uitzien, en om plezier met elkaar hebben als je samen eet. Het is niet leuk als je
met je flesje drinkvoeding steeds een uitzondering bent in een
gezelschap. Zo kwam het plan op om een receptenboekje voor
Revant te maken, zodat andere patiënten er ook de vruchten
van konden plukken. Carrie was enthousiast en dus gingen we
aan de slag.’
Receptenboekje? Inmiddels ligt er een mooi en groot kookboek
in de winkel met meer dan zeventig snel te maken recepten, van
smoothie tot soep en van curry tot heerlijke taartjes en toetjes.
Zo’n groot kookboek was eerst helemaal niet de bedoeling, tot
bleek dat veel mensen enthousiast waren over hun idee.
Bovendien meldde zich een geïnteresseerde uitgever. Quirine:
‘Het boek straalt plezier hebben in eten echt uit. Het is ook een
mooi boek voor mantelzorgers, vrienden en familie. Zo kunnen
zij bijdragen aan het sterk worden en blijven van degene die
drinkvoeding gebruikt.’

Proeven en uitproberen

QUIRINE ALTORF:

Eten is zo veel
meer dan alleen iets
in je mond stoppen en
je voedingstoffen
binnenkrijgen

Met het maken van het boek waren Carrie en Quirine zeker
twee jaar bezig. Uren stond Carrie in de keuken om gerechten
uit te proberen. Carrie: ‘Er moesten voldoende smaakmakers in,

geschreven voor mensen met slikproblemen,

zodat de smaak van de drinkvoeding niet overheerst. Verder

maar doordat de IDDSI bij de gerechten staat

wilde ik ervoor zorgen dat de recepten niet al te moeilijk zijn.

vermeld kan de logopedist of diëtist aangeven

Dat is voor mensen met beperkte energie wel zo handig. Omdat

welke recepten voor iemand geschikt zijn.

het eten ook gefotografeerd moest worden, lette ik goed op
hoe het eruitzag.’ Quirine proefde alles. ‘Niet alleen op smaak,
ook op hoe het in de mond voelde en hoe zwaar het viel. Verder

Mondgevoel

bepaalde ik de voedingswaarden van alle gerechten.’

Het was een lang traject van proeven, feedback en de gerechten aanpassen. ‘In Parame-

Bovendien betrok Carrie haar logopedist Ingrid Snoeren, van

disch Centrum Heusdenhout in Breda hielden

Logopediepraktijk Snoeren & de Kruif uit Breda, bij het project.

we op een zaterdag een slikbijeenkomst’, ver-

Carrie kwam al bij Ingrid, die haar onder andere leerde om

telt Ingrid. ‘Carrie, Quirine, een fysiotherapeut

krachtiger en daardoor veiliger te slikken. Daarnaast dacht ze

en ik vertelden iets over slikken en slikproble-

waar nodig ook mee over de consistentie van Carrie’s voeding.

men. Carrie maakte wat gerechten voor een

Ingrid: ‘Ik vond het hartstikke leuk dat Carrie vroeg of ik ook

panel van proevers – zoals COPD-patiënten,

wilde helpen bij haar kookboek. Ik dacht mee, proefde, pro-

mensen met MS en Parkinson. Na het proeven

beerde recepten uit – samen met collega’s die inmiddels ook

vulden zij een enquêteformulier in en gaven

enthousiast waren – en hielp om de consistentie van gerechten

feedback over onder andere de smaak en het

te bepalen.’

mondgevoel. Daarna stelden Carrie en Quirine
de gerechten weer bij.’ Toen de recepten klaar

12

Carrie en Quirine kozen ervoor om bij hun recepten een indicatie

waren, hebben mensen proefgekookt zodat

voor de IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Ini-

Carrie kon checken of de recepten duidelijk

tiative) te vermelden. Deze norm werd juist actueel in de periode

waren, niet te moeilijk en hoelang het duurde

waarin zij het boek maakten. Het boek is niet uitsluitend

om ze te bereiden.
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CARRIE VAN DEN AKKER:

INGRID SNOEREN:

Gelukkig ben ik dol op
koken en op lekkere
recepten bedenken

Ik hielp om de
consistentie van
gerechten te bepalen

Sinds mei 2020 ligt het boek in de winkel.

Overigens is het zeker geen boek voor alleen mensen die drink-

Ze zijn alle drie meer dan tevreden over het

voeding gebruiken, zegt ze. ‘Het is ook geschikt voor iedereen

resultaat. ‘Carrie heeft heerlijke gerechten

die gezond is en van lekker eten houdt. Je kunt de drinkvoeding

bedacht’, vertelt Quirine. ‘Bij veel recepten

eenvoudig vervangen door melk of room. Ik gebruik het boek

staat een persoonlijk stukje van haar. Het is

zelf ook regelmatig om uit te koken.’

hoe dan ook een leuk boek om in te kijken.’
Ze merkt in de praktijk dat het patiënten beter

Op verzoek van Carrie en Quirine schreef Ingrid het nawoord in

lukt om de juiste dosering drinkvoeding te

Sterk. Een citaat hieruit: ‘Toen ik tijdens oudejaarsavond 2019

blijven gebruiken als ze de flesjes afwisselen

met vrienden een spel met vragenkaartjes speelde en de vraag

met de gerechten in het boek.

kreeg: ‘Wie was afgelopen jaar voor jou de meest inspirerende
persoon’?, hoefde ik geen seconde na te denken. Het antwoord
was: Carrie. Heel bijzonder hoe Carrie’s beperkingen leidden tot

Multidisciplinaire samenwerking

de uitgave van dit kookboek. Zij kreeg dit, samen met Quirine,

Ingrid kijkt terug op een mooi voorbeeld van

voor elkaar dankzij een flinke dosis enthousiasme, precisie,

multidisciplinaire samenwerking. ‘Carrie was de

creativiteit, humor en doorzettingsvermogen.’

drijvende kracht, ze is goed in het bij elkaar
brengen van haar behandelaren. Dat leidde al
tot mooie dingen. Zo gaven we een paar
maanden geleden een gastcollege aan de
hogeschool Arnhem-Nijmegen op de afdeling

Sterk, lekker eten en variëren met

diëtetiek. Dat college ging over de samenwer-

medische drinkvoeding

king tussen de cliënt en zijn multidisciplinaire

€ 24,99 (Karakter Uitgevers).

behandelteam. Daarna kregen de studenten
een kookles uit het boek.’
13
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PROFIEL LOGOPEDIST: DE GEZONDHEIDSCOACH

‘Kijk naar wat kan,
in plaats van naar
de klacht’
In het dit jaar te verschijnen nieuwe
Profiel Logopedist is veel aandacht voor
de verschillende rollen die de logopedist
speelt tijdens de uitoefening van het vak.
Daarom staan we in elke editie van het
Nederlands Tijdschrift voor Logopedie
stil bij een van deze rollen. Ditmaal
spreken we twee logopedisten
die veel aandacht hebben voor
hun rol als gezondheidscoach.
TEKST ERICA RENCKENS ILLUSTRATIE CHIARA ARKESTEIJN

‘M
14

ensen komen bij ons met een klacht: ‘ik

praktijk zo’n drie jaar geleden in contact kwam met

praat niet goed’, maar uiteindelijk kun-

Beweging Limburg Positief Gezond.

nen we ze in zoveel meer dan alleen hun

spraak helpen’, vertelt Karin Derks, die als stotterthera-

Positieve Gezondheid is een benadering die steeds

peut werkt vanuit haar praktijk Pure Communicatie in

meer weerklank vindt in de Nederlandse gezondheids-

de regio Venlo. Samen met haar collega Joyce Walter,

zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Sport en

cognitief revalidatietherapeut, keek ze altijd al breder

Welzijn heeft Positieve Gezondheid geformuleerd als

naar de achtergrond en mogelijkheden van haar cliën-

een van de uitgangspunten voor het beleid en de pro-

ten. Dat kreeg concreet handen en voeten toen hun

vincie Limburg heeft er ook vol op ingezet. Maar waar
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uit, maar uit onderzoek blijkt dat wat mensen als
gezondheid ervaren veel meer bestrijkt dan
alleen het lichaam. Dat gaat ook om mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van
leven, meedoen in de maatschappij en
dagelijks functioneren.’ Het accent ligt
niet op de beperking of de ziekte,
maar op veerkracht, eigen regie en
het vermogen met de uitdagingen
in het leven om te gaan.
Derks en Walter hebben gekeken welke rol communicatie in
elk van deze pijlers speelt. ‘We
zagen dat communicatie overal
terugkomt en ook steeds met
alles in verbinding staat. Als jij
je goed kunt concentreren, is
het makkelijker om zinvolle dingen te doen – kijk naar kinderen
op school’, vertelt Derks. ‘Ons dagelijks werk als logopedist bevindt zich
dus in al die pijlers. Ik probeer mensen op
een andere manier naar hun communiceren te laten
kijken, waardoor ze veel meer een gevoel van gezondheid ervaren en meer plezier hebben in het leven.’
Als voorbeeld haalt Walter een jonge vrouw aan die ze
begeleidt. ‘Door MS heeft ze woordvindingsproblemen.
Ik hoef haar niet te vertellen wat ze niet kan, dat weet
ze zelf al heel goed. Ik zie het juist als mijn taak om
boven water te halen wat iemand wél kan, wat ze zou
willen. Deze vrouw is sterk sociaal betrokken en wil een
steentje bijdragen aan de maatschappij. Uiteindelijk
lukte het haar om op Facebook – een geschreven
medium – haar mening over een maatschappelijke
kwestie beargumenteerd te geven. Mensen reageerden
daar positief op en ze wist hen zelfs te enthousias
meren. Toen zag ik die big smile waar ik steeds weer
voor ga.’

‘We zagen dat communicatie
overal terugkomt en ook steeds
met alles in verbinding staat’

Eigen communicatie
Is het niet lastig om je cliënten in die nieuwe benadering mee te krijgen? Derks: ‘Het is inderdaad een uitdaging om mensen anders naar hun situatie te laten
kijken, maar tegelijk zijn ze vaak ook heel verrast. Ze

staat Positieve Gezondheid precies voor? ‘Gezondheid

hebben zoveel meer mogelijkheden dan ze denken.’

is meer dan alleen het lichaam’, legt Derks uit.

Soms zien mensen zelf wel al voorzichtig mogelijkhe-

‘Lichaamsfuncties maken daar natuurlijk wel deel van

den, ziet Walter. ‘Dan kun je daarop doorpakken. En als

>>
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Omdat iedereen van een maaltijd moet kunnen genieten,

Smaakvol genieten!

presenteren wij met trots ons nieuwe winVitalis
assortiment gemalen en gevormde gepureerde maaltijden!

NIEUW!
• Broodmaaltijden, ideaal voor ontbijt, lunch of als tussendoortje.
• Nieuwe gevormde gepureerde maaltijden met een optisch
bak en braad effect.
• Nieuwe gemalen maaltijden met een verbeterde
structuur en samenstelling.

De winVitalis producten zijn
makkelijk te kauwen en te slikken.
De gepureerde maaltijden zijn er in grote en kleine porties. De kleine
porties zijn bovendien energie- en eiwitverrijkt en voldoen aan IDDSI 4.

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

20014 apetito winVitalis adv 182x117 Ned tijdschrift Logopedie NIEUW DEF.indd 1

13-02-2020 17:11

CURSUSSEN ORO-MYOFUNCTIONELE THERAPIE (OMFT):

LOGOPEDIE EN TANDHEELKUNDE

‘Een mond is meer dan een rij tanden’

OMFT-1: BASISCURSUS

(44 geaccrediteerde punten)
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.

NIEUW IN DE WEBSHOP

Myospots: voor het aanleren van
een goede tongplaatsing. Smaken:
aardbei, blauwe bes en banaan.

Ben je nog student? Dan betaal je € 299,-.

OMFT-2: VERDIEPINGSCURSUS A

(32 geaccrediteerde punten)
24 en 25 september 2021 Zwolle

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

OMFT-3: VERDIEPINGSCURSUS B

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN:
WWW.OMFT.INFO
Accreditaties:

Vervolg op de Verdiepingscursus A.
(Accreditatie is aangevraagd).
28 en 29 mei 2021 Amersfoort
Prijs: € 495,-.

Erkend door:

Liset Maas

Maaike Selten

Berry Verlinden

Myotape: open lippenpleisters voor
een goede mondsluiting.
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‘Het gaat erom dat je
samen kunt uitvinden wat
de goede woorden zijn, zodat je
kunt zeggen wat het meest
op je hart ligt’

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE

met een koptelefoon. Je ziet een heel ander kind dan
vorig jaar, toen ze in het schoolsysteem mee moest en
totaal overprikkeld werd. Dan valt er niet meer te communiceren; je beperkt het kind in haar mogelijkheden.
Het heeft veel moeite gekost om de school bewust te
maken van de mogelijkheden van dit kind en te laten
kijken naar hun deel van de communicatie. Mijn eigen
communicatie hierin was heel belangrijk. Je woordkeus
beïnvloedt hoe die gesprekken verlopen.’

ze het nog niet zien, ga je eerst werken aan dat

Derks: ‘Het is een visie in opkomst. Steeds als ik andere

bewustzijn, niet aan de klacht an sich. Die zes pijlers

zorgprofessionals tegenkomt, probeer ik hun blik te

kun je heel bewust uitvragen tijdens de anamnese.’

veranderen. Kunnen we samen op een andere manier
naar de zorg, naar de zelfregie van de cliënt kijken?

Dat vraagt van de logopedist om een andere manier

Met minder moeite zorg je er dan voor dat de cliënt

van werken, legt Derks uit. ‘Het is belangrijk om ook

meer veerkracht heeft. Ik zie dat de beweging wordt

goed naar je eigen communicatie als therapeut te kij-

omarmd, maar het heeft ook gewoon tijd nodig.’ Deze

ken. Als beroepsgroep hebben we daar denk ik nog wel

benadering vraagt ook om aanpassingen van het

iets in te doen.’ Om hieraan bij te dragen ontwikkelden

gezondheidssysteem. ‘Het is wel geformuleerd als uit-

Derks en Walter een training ‘Communicatie binnen

gangspunt van het beleid, maar daarmee is het nog

Positieve Gezondheid’, gericht op paramedici. ‘We

niet geïmplementeerd. Hoe doe je dat bijvoorbeeld

laten cursisten zien dat het in die communicatie soms

met de codering in het dossier?’, vraagt Derks zich af.

om heel kleine dingen gaat’, aldus Derks. ‘Ik zie bij-

‘Ik probeer die nu te omschrijven in de pijlers van Posi-

voorbeeld in het Lidcombe-programma kinderen die

tieve Gezondheid. Doelen formuleer ik SMART, maar ik

heel goed reageren op ‘Deze was zonder hobbels, nu

laat ook ruimte voor het proces.’

heb je vloeiend gesproken’, maar het helemaal niet
oké vinden als je zegt: ‘Die ging makkelijk, hè?’ Daar
zit verschil in lading. Het gaat erom dat je samen kunt
uitvinden wat de goede woorden zijn, zodat je kunt
zeggen wat het meest op je hart ligt.’
Zo hebben beide logopedisten heel bewust het woord

‘Positieve Gezondheid vraagt
om een bredere blik dan alleen
maar rechtdoor’

‘behandelen’ vervangen door ‘begeleiden’. ‘Ik vertel niet
als een alwetende therapeut wat de cliënt moet doen.
Die voelt zich daardoor veel meer gezien voor hetgeen

Bredere blik

hij zelf heeft in te brengen. Als er dan een terugval

Wat raden de therapeuten hun collega’s die zich in de

plaatsvindt, zie je dat de cliënt veerkrachtiger is en zelf

benadering van Positieve Gezondheid willen verdiepen

aan de slag gaat’, aldus Derks. Walter: ‘Daarmee is ook

aan? Walter: ‘Kijk naar wat kan, in plaats van naar de

het hele gezondheidssysteem zoveel meer geholpen

klacht. Waar je dan tegenaan loopt, dat is het punt

dan als je elke keer als therapeut moet bijvijlen.’

waar jij als logopedist, als facilitator, aan de bak kunt.’
Derks: ‘En kijk ook naar je eigen behoeftes in commu-

Andere zorgprofessionals

nicatie. We horen van cursisten dat ze hun werk nu met

Bewustzijn van de eigen communicatie is niet alleen

zoveel meer plezier doen. Dat ze

belangrijk in het contact met de cliënt, maar ook met

met minder moeite, frustratie en

andere professionals. ‘Momenteel ben ik in gesprek

weerstand veel meer bereiken.

met een reguliere basisschool over een leerling met

Dat gaat niet vanzelf, het vraagt

een hersenprobleem’, vertelt Walter. ‘Voor het eerst is

om een andere mindset. Posi-

die school nu bereid om haar de ruimte te geven die ze

tieve Gezondheid vraagt om een

nodig heeft. Dat betekent dat ze nu alleen de ochten-

bredere blik dan alleen maar

den naar school gaat en zich soms mag afzonderen

rechtdoor.’
17

KENNIS
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE

JAARGANG 93

Voorzetselgebruik van
kinderen met TOS
Een vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen

AUTEURS

HANNEKE VAN DER HOEK-

INGE LIJTEN

EVELIEN VAN KLAVEREN

SNIEDERS

Logopedist bij Koninklijke Kentalis

Logopedist, onderwijs
coördinator TU Delft

Logopedist, promovenda bij het
Amsterdam UMC

SUZANNE JANSEN-SPIT

GERDA BRUINSMA

Logopedist, docent bij

Logopedist, hogeschooldocent

Hogeschool Utrecht

bij Hogeschool Utrecht

Veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) lijken
moeite te hebben met het gebruiken van voorzetsels. Verschillende
behandelprogramma's voor kinderen met TOS bevatten daarom
oefeningen gericht op het gebruik van voorzetsels, zoals de taalprogramma’s ToP en Transparant. Slechts een zeer beperkt aantal onderzoeken richt zich op het aantal en type voorzetsels dat kinderen met
TOS gebruiken, en ook over het voorzetselgebruik van zich normaal
ontwikkelende kinderen is weinig bekend. Hierdoor zijn logopedisten aangewezen op hun eigen inschatting en ervaring bij het bepalen van behandeldoelen. ‘Is het normaal dat een kind soms een foutje
maakt bij het gebruik van voorzetsels? Is het afwijkend dat dit driejarige kind alleen het voorzetsel in gebruikt?’
Met dit artikel wordt beoogd een eerste
overzicht te geven van het voorzetselgebruik van kinderen met TOS in de Nederlandse taal. Er wordt ingegaan op de
frequentie waarmee voorzetsels worden
gebruikt, de variatie aan voorzetsels die
wordt gebruikt en de fouten die voorkomen. We maken hierbij steeds de vergelijking met kinderen zonder TOS met een
vergelijkbare talige leeftijd en kinderen
met een vergelijkbare kalenderleeftijd.
18

Normale taalontwikkeling
Kinderen met een normale taalontwikkeling beginnen vanaf tweejarige leeftijd te
experimenteren met het gebruik van voorzetsels (Owens, 2012). Meestal gebruiken
kinderen dan nog maar enkele voorzetsels
en komt overextensie voor (Schaerlaekens, 2009). Dit houdt in dat bepaalde
voorzetsels ‘te breed’ worden toegepast.
Een kind gebruikt bijvoorbeeld het voorzetsel op om alle ruimtelijke relaties aan

te geven, zoals: We gaan op buiten (We
gaan naar buiten). Te breed of incorrect
gebruik van voorzetsels kan voorkomen
tot ongeveer vijfjarige leeftijd (Schaerlaekens, 2009).
Voorzetsels kunnen verschillende functies hebben (Tabel 1). In veel talen hebben
de eerste voorzetsels die kinderen gebruiken een ruimtelijke functie, bijvoorbeeld:
Op stoel, Die in (Grimm, 1975; Owens,
2012; Schaerlaekens, 2009). De verwervingsvolgorde van Franse voorzetsels lijkt
hiervan af te wijken. Naast dans (in), worden de voorzetsels pour (voor), à (van),
de (van) en avec (met) als eerste gebruikt
(Morgenstern & Sekali, 1997). In het Engels
behoren in (in), on (op) en to (naar) tot de
eerste ruimtelijke voorzetsels die worden
gebruikt (Owens, 2012). Voor het Nederlands is nog niet precies bekend in welke
volgorde voorzetsels met een ruimtelijke
functie worden verworven.
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Bij Engelstalige kinderen volgen na ruimtelijke voorzetsels, voorzetsels met een
datieve functie, namelijk to (aan) en for
(voor) (Grela et al., 2004; Rice, 1999). Correct gebruik van het datieve voorzetsel
lijkt in ontwikkeling te zijn vanaf driejarige
leeftijd. In een benoemtaak produceerde
3% van de driejarige en 13% van de vierjarige Engelse kinderen het datieve voorzetsel spontaan correct (Shimpi, Gámez,
Huttenlocher, & Vasilyeva, 2007). In het
Nederlands is er sprake van een datief
voorzetsel wanneer een voorzetsel –
meestal aan - wordt gecombineerd met
een meewerkend voorwerp, bijvoorbeeld:
Ik geef het boek aan haar. Het is nog niet
bekend wanneer Nederlandstalige kinderen dit type voorzetsel gaan gebruiken.

IN HET KORT
Het oefenen van voorzetsels komt regelmatig voor in de logopedische
behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Desondanks biedt wetenschappelijke literatuur nog nauwelijks informatie over het voorzetselgebruik van deze kinderen. In dit onderzoek
is het voorzetselgebruik van kinderen met TOS onderzocht aan de
hand van spontane taalanalyses. Hierbij werd gekeken naar de frequentie en de variëteit van voorzetsels die werden gebruikt, en naar
de voorzetselfouten die werden gemaakt. De resultaten werden vergeleken met taalsamples van zich normaal ontwikkelende kinderen
met een vergelijkbare talige leeftijd én zich normaal ontwikkelende
kinderen met een vergelijkbare kalenderleeftijd. Het voorzetselgebruik van kinderen met TOS bleek niet te verschillen van dat van zich
normaal ontwikkelende kinderen met een vergelijkbare talige leeftijd.
De kinderen met TOS gebruikten daarentegen wel minder voorzetsels
en een kleinere variëteit aan voorzetsels dan kinderen met een vergelijkbare kalenderleeftijd. Het aantal en het type fouten verschilde

Voorzetsels met een temporele functie
lijken wat later te worden verworven,
namelijk vanaf drie jaar en twee maanden (Grimm, 1975; Rice, 1999). Deze
voorzetsels geven een tijdsrelatie aan, bijvoorbeeld: Ik mag na jou. De temporele
voorzetsels die kinderen gebruiken, worden vaak al gebruikt in ruimtelijke functies (Grimm, 1975; Johannes, Wilson, &
Landau, 2016). Zo drukken Engelstalige
kinderen ruimtelijke én temporele relaties uit met in (in) en on (op) (Johannes,
Wilson, & Landau, 2016). Het Nederlands
kent ook voorzetsels die meerdere voorzetselfuncties kunnen uitdrukken. Het
voorzetsel om kan bijvoorbeeld een ruimtelijke relatie uitdrukken (De sjaal zit om
mijn nek), maar ook een tijdsrelatie (We

niet. De conclusie is daarom dat de ontwikkeling van voorzetsels niet
afwijkend, maar vertraagd lijkt te verlopen bij kinderen met TOS.

spreken af om tien uur). Het is onbekend
wanneer Nederlandstalige kinderen temporele voorzetsels gaan gebruiken.

Kinderen met TOS
Er is een beperkt aantal studies gedaan
naar het voorzetselgebruik van kinderen met TOS. Dit betreft onderzoeken
naar kinderen in de leeftijd van drie tot
tien jaar (Armon-Lotem, 2014; Grela et al.,
2004; Van Gils, 2010; Puglisi et al., 2005;

Watkins & Rice, 1991). Hierin wordt unaniem geconstateerd dat kinderen met TOS
meer voorzetselfouten maken dan kinderen met een normale taalontwikkeling. In
de uitingen van kinderen met TOS wordt
het voorzetsel soms weggelaten of wordt
een verkeerd voorzetsel gebruikt.
De genoemde onderzoeken maken
gebruik van gestructureerde taken, zoals
benoemtaken (Grela et al., 2004; Puglisi

Voorzetselfunctie

Definitie

Voorbeeld

Ruimtelijk

Het voorzetsel geeft een ruimtelijke relatie
aan

Die ligt op de grond

Datief

Het voorzetsel geeft een (abstracte)
relatie aan tussen een werkwoord en een
meewerkend voorwerp

Ik vraag het aan jou

Temporeel

Het voorzetsel geeft een tijdsrelatie aan

Het duurt tot twee uur

Overig

Het voorzetsel is niet ruimtelijk, datief of
temporeel

We zijn met dertienen

TABEL 1. Overzicht van de gehanteerde definities van voorzetselfuncties.
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et al., 2005; Watkins & Rice, 1991), imitatietaken (Armon-Lotem, 2014) en naverteltaken (Van Gils, 2010). Er is vaak geen
onderscheid gemaakt tussen verschillende voorzetselfuncties en er wordt voornamelijk gevraagd naar voorzetsels met
een ruimtelijke functie, Grela et al. (2004)
vormen hierop een uitzondering. Zij includeerden zowel voorzetsels met een ruimtelijke als met een datieve functie en
constateerden dat voorzetsels met een
ruimtelijke functie vaker correct werden
gebruikt door vier- en vijfjarigen met TOS
dan voorzetsels met een datieve functie.

zonder TOS met een vergelijkbare talige
leeftijd wat betreft het aantal voorzetsels, de variatie aan voorzetsels en de
voorzetselfouten in hun spontane taal?
3. Verschilt het voorzetselgebruik van
kinderen met TOS met dat van kinderen zonder TOS met een vergelijkbare
kalenderleeftijd wat betreft het aantal
voorzetsels, de variatie aan voorzetsels
en de voorzetselfouten in hun spontane
taal?

Het gebruik van een gestructureerde taak
impliceert dat vooraf is bepaald welke
boodschap verwoord moet worden en
welk voorzetsel, of welke voorzetsels,
hiervoor kunnen worden gebruikt. Deze
benadering legt de nadruk op de voorzetselfouten die worden gemaakt en kan
leiden tot vertekende resultaten, bijvoorbeeld wanneer een voorzetsel dat kinderen met TOS vaak correct gebruiken niet
wordt opgenomen in de benoem-, imitatie-, of naverteltaak.

DE ONTWIKKELING VAN
VOORZETSELS LIJKT NIET
AFWIJKEND, MAAR VERTRAAGD
TE VERLOPEN BIJ KINDEREN
MET TOS

Een alternatieve, meer exploratieve onder
zoeksmethode is het analyseren van spontane taal. Met spontane taalanalyses kan
een indruk worden verkregen van hoe het
voorzetselgebruik van kinderen met TOS
zich verhoudt tot dat van zich normaal
ontwikkelende kinderen. Hierbij kunnen
zowel het correcte gebruik van verschillende voorzetsels en voorzetselfuncties in
kaart worden gebracht als de voorzetselfouten.

Onderzoeksvragen
De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld:
1. Hoe is het voorzetselgebruik van vieren vijfjarige kinderen met TOS wat
betreft het aantal voorzetsels, de variatie aan voorzetsels en de voorzetselfouten in hun spontane taal?
2. Verschilt het voorzetselgebruik van kinderen met TOS met dat van kinderen
20
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Methode van onderzoek
Dit onderzoek heeft een cross-sectioneel
en observationeel design. Op basis van
spontane taalanalyses werd het voorzetselgebruik van kinderen met TOS vergeleken met twee groepen kinderen zonder
TOS.

Participanten
Kinderen met TOS
Aan dit onderzoek hebben tien kinderen met TOS deelgenomen uit de jongste
groepen van twee verschillende cluster-2
scholen (Tabel 2). Binnen een ander onderzoek op achttien cluster-2 scholen
(Bruinsma, Wijnen, & Gerrits, 2019) is aan
twee scholen gevraagd of er aanvullend
spontane taal verzameld mocht worden
bij de deelnemende kinderen. Deze kinderen waren vier en vijf jaar oud en hadden
een gemiddelde leeftijd van vier jaar en elf
maanden. Drie kinderen werden meertalig
opgevoed. De talen die zij naast het Nederlands aangeboden kregen waren Pools,
Turks en Marokkaans-Arabisch. De taalproblemen konden niet verklaard worden
door gehoorproblemen, een lage intel-

ligentie of de kwaliteit en kwantiteit van
het taalaanbod. Alleen kinderen met minimaal een afwijking van anderhalve standaarddeviatie op de Schlichting Test voor
Zinsontwikkeling (Schlichting & Spelberg,
2010) werden geïncludeerd. Daarmee is
gegarandeerd dat alle kinderen morfosyntactische problemen hadden. Taalbegripsproblemen kwamen daarnaast voor
bij zeven kinderen. Op basis van de gemiddelde uitingslengte van de kinderen schatten wij hun talige leeftijd op twee tot drie
jaar oud.
Controlegroep met een vergelijkbare
talige leeftijd
Er is een controlegroep geselecteerd die
vergelijkbaar was met de TOS-groep wat
betreft hun talige leeftijd. Deze groep
bestond uit acht kinderen, van wie de
helft twee en de helft drie jaar oud was. De
talige leeftijd van de kinderen is geschat
door hun gemiddelde uitingslengte in
woorden (MLU) te berekenen. MLU is een
maat voor de morfosyntactische ontwikkeling van een kind. Kinderen werden
geëxcludeerd wanneer hun MLU meer dan
twee standaarddeviaties afweek van het
gemiddelde. Hiermee werd gewaarborgd
dat de morfosyntactische ontwikkeling
van de controlegroep passend was bij hun
kalenderleeftijd.
Controlegroep met een vergelijkbare
kalenderleeftijd
Daarnaast is een tweede controlegroep
geïncludeerd met een vergelijkbare kalenderleeftijd als de TOS-groep. Ook hier gold
als exclusiecriterium een MLU die meer
dan twee standaarddeviaties afweek van
het gemiddelde. In totaal zijn er acht kinderen geselecteerd van vier of vijf jaar oud,
van wie er één is geëxcludeerd vanwege
een afwijkende MLU-score.
De twee controlegroepen zijn geworven
via gelegenheidssampling. Daarnaast is
gebruik gemaakt van uitgeschreven spontane taalsamples van twee kinderen uit de
CHILDES-databank (MacWhinney, 2000).
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Aantal

Gemiddelde leeftijd
(min-max)

Gemiddelde uitingslengte

4 jaar

5

4;4 (4.2 – 4.8)

2,6

5 jaar

5

5;5 (5.0 – 5.8)

3,1

2 jaar

4

2;5 (2.0 – 2.9)

3,3

3 jaar

4

3;6 (3.4 – 3.10)

4,6

4 jaar

4

4;7 (4.3 – 4.11)

5,4

5 jaar

3

5;3 (5.2 – 5.4)

6,4

Kinderen met TOS

Controlegroep talige leeftijd*

Controlegroep kalenderleeftijd

* De talige leeftijd van de kinderen is geschat door hun gemiddelde uitingslengte in woorden te berekenen; een maat voor de morfosyntactische ontwikkeling van een kind.
TABEL 2. Overzicht van de geïncludeerde kinderen met TOS en de twee controlegroepen zonder

TOS die wat betreft talige- of kalenderleeftijd vergelijkbaar waren met de TOS-groep.

Dit is een databank waarin taalsamples
van over de hele wereld worden opgeslagen en bestudeerd.

Procedure
Bij alle kinderen lokte een volwassene taal
uit volgens de principes kijken, wachten,
luisteren (Pepper et al., 2009). De kinderen
met TOS werden hiervoor bezocht op hun
school, omdat de dataverzameling werd
gecombineerd met een andere studie die
op deze scholen plaatsvond (Bruinsma
et al., 2019). Bij de kinderen zonder TOS
kwam de onderzoeker aan huis. In alle
gevallen vond het gesprek plaats in een
rustige ruimte waar spelmateriaal klaarstond, zoals een puzzel, een toren, duplo
of Playmobil®. Er werd geprobeerd het
kind uit te lokken tot een gesprek buiten het hier-en-nu. Wanneer dit niet lukte
werd een gesprek binnen het hier-en-nu
gestart, al dan niet aan de hand van het
spelmateriaal dat klaarstond. Dit gesprek
werd opgenomen met een audio-recorder
en duurde ongeveer een kwartier.
Alle audio-opnames zijn door twee onderzoekers getranscribeerd. De transcripten zijn met elkaar vergeleken. Bij verschil
van mening is via consensus de definitieve
transcriptie bepaald. Vier typen uitingen

werden niet meegenomen in de analyse.
Ten eerste zijn elliptische uitingen verwijderd (Dungen & Verbeek, 1999). Dit zijn
antwoorden die in syntactisch opzicht
afhankelijk zijn van de vraag van de volwassene (bijvoorbeeld: Ja, een grote!). Ten
tweede werden uitingen verwijderd wanneer zij in identieke vorm vaker dan drie
keer werden geproduceerd. Tot slot werden alle uitroepen (bijvoorbeeld: wauw!)
en standaardtaal bij een spel (bijvoorbeeld: Tikkie, jij bent 'm!) verwijderd. Van
de overgebleven uitingen zijn de eerste
vijftig uitingen geanalyseerd.

Analyse
De beschrijvende analyse bestond uit het
aantal voorzetsels dat werd gebruikt in de
vijftig uitingen, het aantal verschillende
voorzetsels dat werd gebruikt, en het aantal en type fouten dat werd gemaakt in het
gebruik van voorzetsels. Bij het beschrijven van de variatie aan voorzetsels werden voorzetsels met een ruimtelijke,
datieve en temporele functie onderscheiden. Wanneer de voorzetselfunctie niet
één van deze categorieën betrof, werd
deze aangeduid als overig.
Met behulp van Mann-Whitney-U toetsen
werden de verschillen tussen de kinde-

ren met TOS en de twee controlegroepen
zonder TOS statistisch getoetst. De MannWhitney-U toets is geschikt voor het analyseren van niet-normaal verdeelde data,
omdat deze toets de mediaan (middelste waarde) van de groepen vergelijkt. De
statistische analyses zijn uitgevoerd met
SPSS versie 26.0 (Armonk New York USA).

Resultaten
Frequentie
In de taalsamples van de kinderen met
TOS kwamen 2 tot 12 voorzetsels voor
(Figuur 1). Wat betreft het aantal voorzetsels dat werd gebruikt verschilden de
kinderen met TOS (mediaan = 8) niet significant van de controlegroep met een vergelijkbaar taalniveau (mediaan = 9.5, p >
.05). De kinderen met TOS gebruikten minder voorzetsels dan hun leeftijdsgenoten
zonder TOS (mediaan = 15, p = .002). Binnen de groep kinderen zonder TOS werd
bij de oudere kinderen een hogere mediaan geobserveerd dan bij de jongere kinderen.

Variatie
In de taalsamples van de kinderen met TOS
kwamen 2 tot 7 verschillende voorzetsels
voor (Figuur 2). De variëteit aan voorzetsels
gebruikt door kinderen met TOS (medi-
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aan = 4) verschilde niet significant van de
controlegroep met een vergelijkbaar taalniveau (mediaan = 4, p > .05). Kinderen
met TOS gebruikten een kleinere variëteit
aan voorzetsels dan hun leeftijdsgenoten
zonder TOS (mediaan = 7, p = .010).

30

Aantal voorzetsels

25
20
15
10
5
0
Onderzoeksgroep
Kinderen met TOS

Controlegroep talige leeftijd

Controlegroep kalenderleeftijd

FIGUUR 1. Het aantal voorzetsels in de vijftig uitingen van de kinderen met TOS, de controlegroep

met een vergelijkbare talige leeftijd en de controlegroep met een vergelijkbare kalenderleeftijd.

12

Aantal verschillende voorzetsels

10
8
6
4
2
0
Onderzoeksgroep
Kinderen met TOS

Controlegroep talige leeftijd

Controlegroep kalenderleeftijd

De vier meest gebruikte voorzetsels zijn in,
bij, naar en op (Figuur 3). Net als de kinderen met TOS gebruikten de kinderen in de
controlegroep met een vergelijkbaar taalniveau in, op en naar het vaakst, gevolgd
door van en met. De kinderen in de controlegroep met een vergelijkbare kalenderleeftijd gebruikten veel voorzetsels
die niet voorkwamen in de samples van
de jongere kinderen en de kinderen met
TOS, zoals tot, door en na. Ook bij deze
groep werden in en op het vaakst gebruikt,
gevolgd door met, van en naar.
De kinderen met TOS gebruikten vooral
voorzetsels met een ruimtelijke functie
(Tabel 3). Eén kind met TOS realiseerde
één voorzetsel met een temporele functie
en gebruikte hierbij het verkeerde voorzetsel: ‘Over vrijdag maken’ (Dit gaan we op
vrijdag maken). Datieve voorzetsels kwamen niet voor. Overige voorzetselfuncties
werden aangeduid met de voorzetsels van
(bijvoorbeeld: ‘Dak van een auto’), voor
(bijvoorbeeld: ‘Dit is ook voor werkmannen’) en met (bijvoorbeeld: ‘Ook met de
afstandsbediening’).
De controlegroep met een vergelijkbaar
taalniveau gebruikte ook voornamelijk
voorzetsels met een ruimtelijke functie.
Alle andere voorzetsels hadden een overige functie. Ook bij de controlegroep met
een vergelijkbare kalenderleeftijd had het
grootste gedeelte van alle voorzetsels een
ruimtelijke functie. Deze kinderen realiseerden ook enkele voorzetsels met een
temporele, datieve en overige functie.

Fouten
FIGUUR2. Het aantal verschillende voorzetsels in de vijftig uitingen van de kinderen met TOS,

de controlegroep met een vergelijkbare talige leeftijd en de controlegroep met een vergelijkbare
kalenderleeftijd.
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De helft van de kinderen met TOS maakte
geen fouten in het gebruik van voorzetsels.
De andere vijf kinderen maakten tenmin-
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in
bij

5,9

7,2
12,5

naar

7,6

14,5

11,3

op
5,1

af

2,5

voor

2,5

van

5,0

8,8
6,0

3,8
7,6

2,5

met
1,3
1,2
1,7
1,3
1,2

onder
over

tot

1,7

overheen

1,7

door

0,8

na

0,8

om

0,8

tegen

0,8

tussen

0,8

0

8,4
8,4

10,2

2,5
3,6

aan

25,3

22,9

8,8

uit

28,8

24,1

16,9
16,3

6,8

5

10

15

20

25

30

% van het totaal aantal voorzetsels binnen één subgroep
Kinderen met TOS

Controlegroep talige leeftijd

Controlegroep kalenderleeftijd

FIGUUR 3. Overzicht van de variatie in voorzetsels gebruikt door de kinderen met TOS en door de twee controlegroepen zonder TOS die

wat betreft talige- of kalenderleeftijd vergelijkbaar waren met de TOS-groep.

Kinderen met TOS

ste één voorzetselfout. Eén kind met TOS
maakte negen voorzetselfouten. Ook in
de controlegroepen maakte ongeveer de
helft van de kinderen geen fouten in het
gebruik van voorzetsels. Bij de kinderen
zonder TOS met een vergelijkbare taligeen kalenderleeftijd varieerde het aantal
fouten respectievelijk van 0 tot 4 en van 0
tot 5. Er was geen significant verschil in het
aantal voorzetselfouten tussen de kinderen met TOS (mediaan = 0.5) en de controlegroep met een vergelijkbaar taalniveau
(mediaan = 0.0, p > .05), noch tussen de

Controlegroep
talige leeftijd

Controlegroep
kalenderleeftijd

Ruimtelijk

89 %

71 %

71 %

Datief

-

-

1%

Temporeel

1%

-

7%

Overig

10 %

29%

21 %

TABEL 3. Overzicht van de voorzetselfuncties die werden uitgedrukt in de vijftig uitingen

van kinderen met TOS, de controlegroep met een vergelijkbare talige leeftijd en de
controlegroep met een vergelijkbare kalenderleeftijd. Het percentage van het totaal
aantal gebruikte voorzetsels wordt weergegeven.
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kinderen met TOS en hun leeftijdsgenoten
zonder TOS (mediaan = 1.0, p > .05).
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In deze studie werd het voorzetselgebruik
van kinderen met TOS onderzocht. Uit de
resultaten bleek dat kinderen met TOS
een vergelijkbaar aantal voorzetsels en
een vergelijkbare variëteit aan voorzetsels
gebruikten als kinderen zonder TOS met
een vergelijkbaar taalniveau, maar minder dan hun leeftijdsgenoten zonder TOS.
Er werd geen verschil gevonden in het
aantal of het type fouten dat de kinderen
maakten.

Dit bevestigt dat kinderen met TOS moeite
hebben met het gebruiken van voorzetsels
(Grela et al., 2004; Puglisi et al., 2005; van
Gils, 2010; Watkins & Rice, 1991). Hoewel
de individuele spreiding behoorlijk groot
was, verschilden de twee groepen niet
significant wat betreft het aantal en het
aantal verschillende voorzetsels. Ook wat
betreft de voorzetselfuncties werden vergelijkbare resultaten gevonden voor beide
groepen. Het overgrote deel van de voorzetsels had een ruimtelijke functie; het
type voorzetsel dat als eerste wordt verwacht in de normale taalontwikkeling
(Grimm, 1975; Owens, 2012; Schaerlaekens, 2009). Temporele of datieve voorzetsels werden door geen van de kinderen
correct gebruikt. Vervolgonderzoek is
nodig om te bepalen vanaf welke leeftijd deze voorzetselfuncties gebruikt worden in de normale taalontwikkeling van
Nederlandstalige kinderen en of deze
voorzetselfuncties voorkomen in de spontane taal van oudere kinderen met TOS.

Het voorzetselgebruik van de vier- en vijfjarige kinderen met TOS was vergelijkbaar
met de twee- en driejarigen zonder TOS.

De resultaten uit dit onderzoek lijken te
bevestigen dat ook kinderen met TOS
eerst ruimtelijke en dan overige voorzet-

In alle drie de groepen kwamen twee
typen fouten voor. Ten eerste deletie van
het voorzetsel, waardoor de zin ongrammaticaal werd (bijvoorbeeld: Ik wil naar
huis toe → ‘Ik wil huis toe’). Ten tweede
het gebruik van een verkeerd voorzetsel
(bijvoorbeeld: Op vrijdag maken → ‘Over
vrijdag maken’).

Discussie

EN DAN…
De resultaten uit dit onderzoek geven logopedisten een indruk van
hoe het voorzetselgebruik van kinderen met TOS zich verhoudt tot
dat van kinderen zonder TOS. Het maken van een (ongestructureerde)
spontane taalanalyse lijkt nuttige informatie op te leveren over het
voorzetselgebruik van een kind. Deze informatie kan worden gebruikt
bij het opstellen en evalueren van logopedische behandeldoelen.
Dit onderzoek laat zien dat door niet alleen de voorzetselfouten te
beoordelen, maar ook het aantal en de variëteit aan voorzetsels die
kinderen gebruiken, een beter beeld kan worden verkregen van het
niveau van een kind in de ontwikkeling van voorzetsels. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om referentiewaarden voor voorzetselgebruik
toe te kunnen voegen aan gestructureerde taalanalysemethoden, zoals de STAP (Dungen & Verbeek, 1999).
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selfuncties leren te gebruiken (Grela et al.,
2004; Rice, 1999; Watkins & Rice, 1991).
Alle kinderen in dit onderzoek gebruikten namelijk voorzetsels met een ruimtelijke functie, en slechts een deel van de
kinderen met TOS gebruikte ook voorzetsels met een overige functie. De resultaten
uit dit onderzoek kunnen deze conclusie
echter niet bevestigen voor de kinderen
zonder TOS, omdat alle twee- en driejarigen met een normale taalontwikkeling zowel voorzetsels met een ruimtelijke
als met een overige functie produceerden. In tegenstelling tot Owens (2012)
en Schaerlaekens (2009) vermoeden wij
daarom dat het eerste voorzetselgebruik
ook al voor tweejarige leeftijd verschijnt
binnen de normale taalontwikkeling.
Onderzoek naar kinderen vanaf ongeveer
anderhalf jaar oud is nodig om dit vermoeden te bevestigen.
In tegenstelling tot eerdere onderzoeken (Grela et al., 2004; Puglisi et al., 2005;
van Gils, 2010; Watkins & Rice, 1991) vonden wij geen verschillen tussen de kinderen met en zonder TOS wat betreft het
aantal voorzetselfouten. Dit zou verklaard
kunnen worden doordat een spontaan
gesprek alledaagse taal uitlokt, wat eenvoudiger zinsgebruik zou kunnen faciliteren. Mogelijk maken kinderen meer
voorzetselfouten wanneer de complexiteit van hun taal toeneemt, bijvoorbeeld
als zij proberen een tijdsrelatie te duiden.
In de studies waarin kinderen met TOS
meer fouten maakten, was de aard van de
taak meer sturend, omdat er gebruik werd
gemaakt van benoemtaken (Grela et al.,
2004; Puglisi et al., 2005; Watkins & Rice,
1991) of naverteltaken (Van Gils, 2010).
Hoewel de kinderen met TOS gemiddeld
genomen niet meer fouten maakten dan
de kinderen zonder TOS, moet hierbij worden opgemerkt dat de individuele spreiding groot was. Zo maakte één (eentalig)
kind met TOS negen fouten in het gebruik
van voorzetsels, terwijl andere kinderen
geen fouten maakten. Het kind dat 9 fou-
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ten maakte had een ver onder gemiddelde
score op de Schlichting Test voor Taalbegrip (TBQ 64). Een laag taalbegrip zou
samen kunnen hangen met meer voorzetselfouten, zeker wanneer het begrip van
voorzetsels nog zwak is. Onze onderzoeksgroep was echter te klein en te heterogeen
om deze hypothese te toetsen. Een taalbegripstaak die specifiek het begrip van
voorzetsels in kaart brengt zou een zinvolle aanvulling zijn in vervolgonderzoek.
Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. Zo zijn de participanten geworven
door gelegenheidssampling. Hierdoor kan
niet worden gegarandeerd dat het taalniveau van de controlegroepen overeenkomt met het gemiddelde taalniveau van
Nederlandstalige kinderen zonder TOS

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE

VEEL KINDEREN MET EEN
TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS
(TOS) LIJKEN MOEITE TE HEBBEN
MET HET GEBRUIKEN VAN
VOORZETSELS

Andere taaldomeinen, zoals het taalbegrip, zijn niet in beschouwing genomen.
Hoewel het bepalen van de talige leeftijd
met behulp van de MLU gangbaar is (Grela
et al., 2004), geeft dit een minder volledig
beeld van de taalontwikkeling dan wanneer ook gestandaardiseerde taaltesten
worden meegenomen.

in de gebruikte leeftijdsgroepen. Wanneer de MLU van de kinderen uit de controlegroepen wordt vergeleken met de
normen van de STAP (Dungen & Verbeek,
1999), lijkt het taalniveau van onze controlegroepen aan de hoge kant. Om hiervoor te corrigeren zijn kinderen met een
heel hoge MLU geëxcludeerd uit dit onderzoek. Een tweede beperking is dat de MLU
de enige maat was voor de talige leeftijd.

Voor zover bekend is dit het eerste onderzoek waarin het voorzetselgebruik van
Nederlandstalige kinderen met TOS gedetailleerd wordt beschreven aan de hand
van taalsamples die verzameld zijn tijdens een spontaan gesprek. Een nadeel
van deze methode is dat de gesprekspartner van het kind en de complexiteit van
het gespreksonderwerp van invloed kunnen zijn op het resultaat. Bovendien is het
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niet noodzakelijk dat de voorzetsels die
een kind nodig heeft om een boodschap
te uiten, ook alle voorzetsels zijn die het
kind beheerst. Er kan daarom niet worden uitgesloten dat de resultaten van dit
onderzoek de vaardigheid van kinderen
om voorzetsels te gebruiken onderschat.
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ESLA:

EUROPEAN SPEECH AND LANGUAGE
THERAPY ASSOCIATION
Op 6 maart 2021, op de Europese dag van de logopedie, is de European Speech and
Language Therapy Association (ESLA) geboren. ESLA is een moderne, dynamische en
daadkrachtige opvolger van CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes /
Logopèdes de l'Union Européenne) die op 6 maart 1988 was opgericht door logopedische
organisaties uit een negental landen. Met de lancering van ESLA is CPLOL opgeheven.
TEKST JENTA SLUIJMERS

WAT IS ESLA?

de afgelopen maand bij ESLA zijn binnengekomen

ESLA, voluit European Speech and Language Therapy

laten zien dat ESLA korte lijnen heeft binnen Europa:

Association, is de Europese koepelorganisatie voor

door via ESLA binnenkomende verzoeken te delen met

logopedisten. Alhoewel de term ‘logopedisten’ uit de

ledenorganisaties, heeft een PHD student met een

benaming is gehaald om de deur op een kier te zetten

Erasmusbeurs een geschikte internationale stageplek

voor andere geïnteresseerden en vooral te focussen op

gevonden. Het verbinden met PhD studenten in

de uitoefening van het vak, vertegenwoordigt ESLA

Europa is iets dat hoog op de prioriteitenlijst van ESLA

momenteel 30 beroepsorganisaties voor logopedisten

staat. Een tweede voorbeeld betreft een logopedist

in Europa. Ze vertegenwoordigt daarmee ongeveer

die op een internationale school werkt in Nederland,

40.000 logopedisten. Iedere organisatie voor logope-

en zoekt naar mogelijkheden voor uitwisseling met

disten die in Europa gesitueerd is kan lid worden van

andere logopedisten die op internationale scholen

ESLA. Zo is recentelijk een Turkse organisatie toegetre-

werken, om zo gebruik te kunnen maken van elkaars

den met een adres in het Europese deel van Istanbul.

kennis en materialen en ook de vergoedingen te

Per organisatie is er één gedelegeerde stemgerechtigd,

bespreken. ESLA is hierover met de logopedist in

deze gedelegeerde vertegenwoordigt de eigen organi-

bespreking en zodra er een plan ligt, wordt er werk

satie bij de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.

gemaakt van het verzoek.

Vanuit de NVLF is dat sinds 2019 onze voorzitter Michel

De komende jaren kunnen we als (student)logopedis-

Dutrée, als eerste gedelegeerde niet-logopedist schrijft

ten veel profijt hebben van de komst van ESLA, te

hij geschiedenis. Logopedist Jenta Sluijmers heeft sinds

beginnen met de webinar over ‘telepractice’ die op de

2019 zitting in het bestuur van CPLOL/ESLA.

facebookpagina van ESLA opnieuw te bekijken is.

WAT KAN ESLA BETEKENEN VOOR DE
INDIVIDUELE LOGOPEDIST/STUDENT?
Naast vakpromotie, de organisatie van onder andere

Lees de uitgebreide versie van dit artikel online via

een Europees congres en de Europese Dag van de

www.nvlf.nl/tijdschrift > 2021-2. Kijk voor meer infor-

Logopedie kan ESLA ook iets betekenen voor logope-

matie op www.eslaeurope.eu en www.nvlf.nl/esla.

disten en studenten. Twee voorbeelden van vragen die
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NIET OORDELEN,
MAAR LUISTEREN
HOE GA JE PROFESSIONEEL OM MET DE MELDCODE
HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING?
‘Om de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling goed te
kunnen toepassen, is het belangrijk om zicht te hebben op jezelf en
je eigen reacties’, zegt Michêlle Lacroix. Ze legt uit dat de meldcode
méér inhoudt dan een melding.
TEKST WILMA VAN HOEFLAKEN

‘A

ls mensen zich langdurig onveilig voelen

NEUTRALE BEROEPSHOUDING

en blootstaan aan stress, heeft dat invloed

‘Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van

op hun hersenen. Het kan de ontwikkeling

logopedisten om de meldcode goed uit te voeren’, stelt

van de hersenen beïnvloeden en daarmee ook het ver-

Michêlle. ‘Je moet niet zeggen: dat is de rol van de

mogen om te leren en je te ontwikkelen. Dat kan ook

huisarts. Het is ook onze taak. Het gaat om professio-

gevolgen hebben voor de spraak- en taalontwikkeling,

nalisering van onze beroepsgroep.’ Goed toepassen

het terrein van de logopedist’, zegt Michêlle Lacroix.
Zij is logopedist, kinder- en
jeugdpsycholoog en narratief systeemtherapeut. Ze
werkt bij Zuyd Hogeschool in
Heerlen als seniordocent en

van de meldcode betekent

‘Het is de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van
logopedisten om de meldcode
goed uit te voeren’

onderzoeker aan de Acade-
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voor haar méér dan alleen
maar een melding doen. Ze
vindt het belangrijk dat
logopedisten zich ervan
bewust zijn dat huiselijk
geweld en kindermishandeling voorkomt. ‘Dat speelt in

mie voor Logopedie en als studentenpsycholoog. Met

elke leeftijdsgroep, bij kinderen, maar ook bij ouderen

Henriëtte Kuiper werkte ze mee aan de laatste editie

in zorginstellingen. Daarom moet je alert zijn en goed

van het standaardwerk Methodisch handelen in de

opletten.’ Om goed met de code te kunnen omgaan, is

logopedie. In dit boek wordt ook aandacht besteed

het noodzakelijk om inzicht te hebben in je eigen

aan de meldcode Huiselijk geweld en kindermishande-

gedrag en je eigen handelen, aldus Michêlle. ‘Elk mens

ling. De meldcode wordt hier genoemd als voorbeeld

heeft een eigen levensloop, eigen normen en waarden.

van evidence-based handelen. Volgens Michêlle vin-

Je eigen achtergrond en ervaringen bepalen hoe je

den veel logopedisten en andere professionals in de

reageert. Het is belangrijk dat je je daarvan bewust

gezondheidszorg, zoals fysiotherapeuten of ergothera-

bent. Alleen dan kun je zonder oordeel en responsief

peuten, de meldcode ingewikkeld. ‘Ze vinden het vaak

het gesprek aangaan.’ Als voorbeeld noemt ze een kind

een spannend thema, er rust een taboe op.’

dat elke dag geslagen wordt door zijn vader. Of een
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kind dat geen eten krijgt als zijn moeder boos is. De

voor het thema in stages. In het eerste stagejaar gaan

logopedist, die het kind in behandeling heeft, merkt

studenten met collega-logopedisten in gesprek over

dat. ‘Dan is het belangrijk dat je niet boos wordt op de

het thema en in het tweede stagejaar trainen ze
hun gespreksvaardigheden,

vader of de moeder, want dan
kun je het gesprek met hen niet
aangaan.’ Maar het is toch logisch
dat de logopedist boos wordt op
ouders die hun kind zo slecht
behandelen? ‘Als mens vind je
het afschuwelijk, maar als pro

‘Als mens vind je het
afschuwelijk, maar als
professional kies je een
neutrale opstelling’

fessional kies je een neutrale

bijvoorbeeld bij het signaleren
van huiselijk geweld of kindermishandeling. ‘We proberen te
zorgen voor bewustwording.
Dat je je bewust bent van het
bestaan van huiselijk geweld en
kindermishandeling en van de

opstelling. Als je boos wordt, is er geen gesprek meer

manier waarop je daar zelf naar kijkt. Dat zijn voor-

mogelijk. Het gaat erom dat je van perspectief kunt

waarden om de meldcode goed toe te passen.’

wisselen. Dan kun je het bespreekbaar maken. Wat is
hier aan de hand? Wat kunnen we hier aan doen? Niet

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met

oordelen, maar luisteren. Vaak hebben ook de ouders

michelle.lacroix@zuyd.nl

hulp nodig. Kortom, het gaat erom dat je een neutrale
beroepshouding ontwikkelt.’

VEILIG ZUYD
De Hogeschool Zuyd maakt veel werk van het omgaan
met de meldcode Huiselijk geweld en kindermis
handeling. Vier jaar geleden ging op initiatief van
professor Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB (licht verstandelijke beperking)
aan de Universiteit van Amsterdam en lector aan de
Hogeschool Zuyd het project Veilig Zuyd van start.
Hierin werken de gezondheidszorgopleidingen van de
Hogeschool Zuyd, waaronder logopedie en fysiotherapie, samen om huiselijk geweld en kindermishandeling
bespreekbaar te maken onder docenten en studenten
en op stageplekken. ‘Logopedisten zeggen wel eens:
wat moeten wij hiermee? Wat heeft dit met ons vak of
met onze praktijk te maken? En komt het eigenlijk wel
vaak voor?’ Michêlle maakt duidelijk dat huiselijk
geweld en kindermishandeling veel met het vak te
maken hebben. ‘Vertoeven in een onveilige omgeving
kan invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen en op de manier van communiceren, dus er zijn
rechtstreekse raakvlakken met het vak logopedie.’ Ook
als studentenpsycholoog merkt ze dat stress het
fysieke en mentale welzijn en de studievaardigheden
en interactie belemmert. ‘Het is belangrijk om het
gesprek hierover aan te gaan.’ Veilig Zuyd stimuleert
dit door bijvoorbeeld in kwaliteitskringen van logo
pedisten te vertellen over de meldcode en alles
wat daarbij komt kijken, door meet-and-greetbijeenkomsten in het werkveld te organiseren en door
de online training van Augeo (zie augeo.nl) aan te
bieden. Vanuit de Academie is er ook aandacht
29
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Komt mijn patiënt
in aanmerking
voor de regeling
paramedische
herstelzorg na
C VID-19?
De NVLF merkt dat onder haar leden nog altijd veel onduidelijkheden en misverstanden
bestaan over de regeling paramedische herstelzorg na COVID-19. Daarom is deze stroom
diagram ontwikkeld met alle regels en punten waar je rekening mee moet houden wanneer je
een ex-COVID-patiënt gaat behandelen.
HEB JE VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET DE NVLF VIA LOGOPEDIE@NVLF.NL.

LET OP HET VOLGENDE:
• Jezelf aanmelden voor het prospectieve onderzoek doe je via covidparamedischonderzoek.nl/
• Gebruik voor de behandeling van patiënten die onder de regeling paramedische herstelzorg na COVID-19
vallen diagnosecode 9500
• Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op paramedische herstelzorg gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is
verwijzing door een specialist noodzakelijk
• De logopedist brengt verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts
beoordeelt na ongeveer drie maanden of én hoe de zorg voortgezet moet worden
• Voor paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico
• Deze regeling geldt vooralsnog tot 1 augustus 2021
• Meer informatie vind je op www.nvlf.nl/nieuws/stroomdiagram-herstelzorg
Op www.nvlf.nl/nieuws/stroomdiagram-herstelzorg vind je de volgende documenten:
• Een voorbeeld van een tijdpad
• Een informatiebrief voor patiënt die je kunt gebruiken om aantekeningen te maken in het EPD over de
instemming met de gebruik van gegevens voor onderzoek (het laatste donkerblauwe blok in het schema).
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Heeft de patiënt een verwijzing voor paramedische herstelzorg na COVID-19 van een huisarts of
medisch specialist?

JA

NEE

Is er sprake van andere paramedische
herstelzorg, bijvoorbeeld fysiotherapie of
ergotherapie?

Was de patiënt al vóór 18 juli
(de datum van ingang van de nieuwe regeling)
bij jou in behandeling?

JA

NEE

Houd rekening met de
verschillende verplichtingen
rondom de regeling voor
paramedische herstelzorg na
COVID-19: www.nvlf.nl/nieuws/
stroomdiagram-herstelzorg

NEE

Voor deze patiënt
geldt de vereiste van
verwijzing niet, een
verklaring van de arts
achteraf volstaat.

Is de verwijzing binnen vier maanden na de acute
fase van COVID-19 door de huisarts of specialist
afgegeven?

JA

JA

DTL is niet
mogelijk

NEE

Is de behandeling binnen een maand na
verwijzing begonnen?

JA

NEE

Heeft de patiënt mondeling/schriftelijk ingestemd
met het gebruik van zijn/haar gegevens voor
onderzoek?

JA

NEE

De patiënt komt in aanmerking voor de regeling
paramedische herstelzorg na COVID-19.

De patiënt komt niet in aanmerking voor
de regeling voor paramedische herstelzorg
na COVID-19. De patiënt moet de zorg zelf
betalen en/of verwijs hem/haar door naar
C-support: www.c-support.nu
LET OP: DEZE ZORG MAG JE NIET
DECLAREREN BIJ DE ZORGVERZEKERAAR.
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In het tweede deel nemen we het
meertalige kind onder de loep en

Theory of Mind - gevoelens,
gedachten en intenties

meertalige kind op zijn levenspad

ToM-training voor kinderen met
een auditieve beperking

en kijken we naar de interactie

E. Wesselink & A. van der Meijde, 2019,

met de samenleving. Hier komt

Garant uitgevers, 200 pagina's,

in het laatste deel volgen we het

ook de rol van de logopedist naar
voren. Er wordt gekeken naar

€29.95 (incl. BTW), ISBN
9789044137330.

meertaligheid in combinatie met

Het meertalige kind

een taalontwikkelingsstoornis

Kinderen met een auditieve

(TOS). Orioni benadrukt hoe

beperking hebben vaker sociaal-

belangrijk en ingewikkeld juiste

emotionele problemen, zoals

logopedische diagnostiek bij deze

moeite met het onderhouden van

doelgroep is. Wanneer spreek je

vriendschappen of samenwerken.

van een TOS en wanneer is er

Deze problemen houden vaak

‘alleen maar’ sprake van een

verband met de ontwikkeling van

blootstellingsachterstand? Is

Theory of Mind (ToM): de vaardig-

logopedisch behandeling noodza-

heid om gedachten en gevoelens

kelijk of juist niet? Ondanks het

toe te kennen aan anderen, en

Amsterdam, 240 pagina’s,

feit dat Orioni geen logopedische

daarop het eigen gedrag af te

€ 25,00, ISBN 9789088509872

achtergrond heeft, geeft ze hierin

stemmen. Wesselink en Van der

wel passende adviezen.

Meijde hebben een training ont-

M. Orioni, 2020, Uitgeverij SWP

Meertaligheid is een hot item.

wikkeld, die zij doceren in de cur-

Iedereen heeft er een mening over

Kortom, het is belangrijk dan we

sus 'Theory of Mind – gevoelens,

of geeft goedbedoelde adviezen.

onze (soms nog) eentalige blik

gedachten en intenties (€260,-).

In werkelijkheid bestaat er echter

verschuiven naar een meertalige

Deze training beoogt kinderen te

nog veel onwetendheid over

blik. Hierdoor zullen we meertalige

leren beter af te stemmen op het

meertaligheid. Marinella Orioni,

kinderen herkennen en vooral hun

gedrag van anderen en sociale

ook bekend van het boek ‘Meer-

vele kwaliteiten erkennen. In geen

situaties beter in te schatten en

talig opvoeden,’ rekent in dit boek

enkel geval is het dan ook aan te

daarmee hun leefplezier binnen

af met alle negatieve (voor)oorde-

raden om de thuistaal op te geven

deze situaties te vergroten. De

len die bestaan over meertalige

omwille van de schooltaal, dit

ontwikkelde training is nu ook in

kinderen en meertalig opvoeden.

benadrukt Orioni meerdere malen.

boekvorm beschikbaar.

Ze combineert hierbij de wetenschap met de ervaringen van deze

Dit boek zorgt ervoor dat je meer-

kinderen en hun omgeving.

talige kinderen en hun omgeving
beter leert begrijpen. Een prachtig

Het boek bestaat uit drie delen

uitgangspunt voor elke logopedist

die in willekeurige volgorde gele-

die dagelijks met meertaligheid en

zen kunnen worden. In het eerste

meertalige kinderen werkt.

deel wordt er gekeken naar de
huidige (wetenschappelijke) stand

Wytske Jongbloed

van zaken rondom meertaligheid.

logopedist

Het is belangrijk dan we onze (soms nog) eentalige blik verschuiven
naar een meertalige blik. Hierdoor zullen we meertalige kinderen
herkennen en vooral hun vele kwaliteiten erkennen.

Het eerste deel van het boek
bevat theoretische achtergrond
over het concept ToM en hoe dit
zich ontwikkelt bij kinderen met
een auditieve beperking. Zo geven
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de auteurs een heldere verklaring

groot. Deze laagdrempelige

wachten om je kind de kans te

voor het vertraagd verlopen van

manier van kennisdeling verdient

geven te reageren en zo beurtwis-

de ToM-ontwikkeling bij de doel-

waardering. Het boek bevat gede-

seling te creëren. In de tweede

groep, met als kern dat kinderen

tailleerde lesbeschrijvingen, leuke

bijeenkomst gaat het om MAAT-

met een auditieve beperking

werkvormen, duidelijk beeldmate-

werk. Hierbij komen taalstimule-

minder sociale ervaringen opdoen

riaal en mooie tekeningen. Je kunt

rende strategieën aan bod zoals

en dus minder ToM-oefenmomen-

er als logopedist direct mee aan

visueel ondersteunen, kortere zin-

ten hebben. Het boek vervolgt

de slag, of dit nu binnen of buiten

nen, talig een trapje hogerop,

met een beschrijving van de

de beschreven trainingssetting is.

meer intonatie, vaak herhalen. In

training, die logisch volgt vanuit

de derde bijeenkomst staat voor-

de beschreven theoretische

Hanneke van der Hoek-Snieders

lezen als een fijn interactiemo-

achtergrond.

logopedist & logopedie

ment centraal. Ouders leren in het

wetenschapper

spoor van hun kind te blijven door

De doelgroep van de ToM-training

de interesse van het kind te vol-

betreft kinderen uit groep 6, 7 en

gen, op ooghoogte te komen, de

8 van het basisonderwijs en hun

aandacht van hun kind vast te

ouders. Bij deze kinderen kunnen

Taalmaatjes

vragen spelen op sociaal-emotio-

ontdekken. Tijdens de laatste bij-

neel gebied, maar de training kan

Ouderbegeleiding bij kleuters
met spraak-en taalproblemen

ook preventief ingezet worden. De

I. Herreman en W. Heylen, 2019,

besproken. Denk hierbij aan digi-

training bestaat uit een kinder- en

Uitgeverij Sig vzw, €120,-, 56 pag.,

tale voorleesverhalen of het

een ouderprogramma die parallel

ISBN 978905831081

maken van een fotoverhaal.

houden en aan te moedigen tot
eenkomst wordt multimedia

aan elkaar worden aangeboden.
Het doel van Taalmaatjes is dat
De auteurs beschrijven de

ouders hun taal op maat maken

gestructureerde ToM-training met

voor hun kind. De Hanen-princi-

grote precisie. Het ouderpro-

pes worden hierin meegenomen.

gramma wordt gegeven door een

De eigen kracht van de ouder

maatschappelijk werker en het

wordt ingezet om op zoek te gaan

kinderprogramma door een

naar manieren om de taal van hun

gedragswetenschapper en logo-

kind te stimuleren. De auteurs zijn

pedist. De gedetailleerde vastleg-

hier in geslaagd!

ging van de training, inclusief

Taalmaatjes is een ouderbegelei

instructies en lesactiviteiten, heeft

dingspakket samengesteld door

Het ouderbegeleidingsboekje is

als voordeel dat dit boek een zeer

logopedisten, werkzaam in de

een prettige leidraad. Het is een

praktische handleiding is om aan

revalidatie en in het buitengewoon

laagdrempelige manier om com-

de slag te gaan met deze doel-

lager onderwijs. Met dit materiaal

municatie en taal te stimuleren.

groep. De voorgeschreven multi-

kan ingestoken worden op het ver-

De handvatten die worden gege-

disciplinariteit zou de

beteren van de participatie in de

ven zorgen voor een rijker en

toepasbaarheid van de training

thuiscontext van een kleuter met

bewuster taalaanbod. De vormge-

kunnen beperken, hoewel ik ver-

spraak-en taalproblemen. Het is

ving van het werkboekje voor

wacht dat de beschreven werk-

inzetbaar bij kinderen met gehoor-

ouders is overzichtelijk met veel

vormen ook goed toepasbaar zijn

problemen, CI, ontwikkelings

kleurenfoto’s. Ouders geven aan

in een monodisciplinaire setting.

achterstand en meertaligheid.

dat ze de structuur en de opbouw

De auteurs geven dit zelf ook aan.

van Taalmaatjes als toegankelijk
De inhoud van de oudercursus is

en goed inzetbaar in de thuissitu-

Nu de kennis over de ToM-training

verdeeld over vier bijeenkomsten.

atie ervaren.

niet alleen in cursusvorm, maar

In de eerste bijeenkomst staat de

ook als boek wordt aangeboden,

slak centraal: trager praten om de

Anne-Marie Zondag-Jilesen

is de toegankelijkheid ervan ver-

informatie beter te verwerken en

logopedist
33

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE
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Coach Motiverende
Gespreksvoering
17 januari 2022

Computer Articulatie
Instrument (CAI)
02 december 2021

NIJMEGEN

NIJMEGEN

Logopedische behan
deling van oudere
kinderen met TOS
Zelfstudie
ONLINE

Psycho-educatie bij
kinderen met TOS
Zelfstudie

Wie kan me helpen?
Een stemprofessional!

UW ADVERTENTIE HIER?

ONLINE

Kijk voor meer informatie op

ONLINE

www.nvlf.nl/vraagenaanbod.
Een plaatsing in het tijdschrift
is alleen mogelijk in combinatie
met een online advertentie.

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

UW ADVERTENTIE HIER?
Kijk voor meer informatie op
www.nvlf.nl/vraagenaanbod.
Een plaatsing in het tijdschrift
is alleen mogelijk in combinatie
met een online advertentie.

UW ADVERTENTIE HIER?
Voor al uw opleidingen &
cursussen, vacatures,
congressen, boeken &
materialen en aangeboden
praktijkruimtes.

Start 20e academisch jaar
september 2021
Tweejarige universitaire deeltijd
masterstudie tot klinisch epidemioloog (medisch wetenschappelijk
onderzoeker).
Bridging health care and science
■ een eersteklas carrièrestap als
startpunt naar een hoog wetenschappelijk niveau
■ modern en actueel onderwijs met
een multidisciplinaire benadering
■ (inter)nationaal gerespecteerd en
NVAO-geaccrediteerd
■ voor medici, paramedici, promovendi, verpleeg- en verloskundigen
Voor contact, voorlichtingsdata,
informatie en aanmelding:
www.amc.nl/masterebp

BEKIJK DE VOLLEDIGE ADVERTENTIES OP WWW.NVLF.NL/VRAAGENAANBOD
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Een uitstekende keuze bij dysfagie

Thick & Easy™ Clear

De consistentie hangt af van de toegevoegde
hoeveelheid poeder

Thick & Easy™

De consistentie hangt af van de toegevoegde
hoeveelheid poeder

Fresubin® Thickened Level 2 DRINK
Stroopdikte / IDDSI level 2

Fresubin® Thickened Level 3 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

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

2021-01-15/01

Puddingdikte / IDDSI level 4

Fresubin® Eau Géliﬁée
Puddingdikte / IDDSI level 4

STEMPLATFORM:
SAMEN STERK VOOR DE STEM!
EEN IDEËEL, ONAFHANKELIJK PLATFORM.
Voor stemprofessionals: nieuws, symposia, cursussen.
Voor stempatiënten: betrouwbare informatie over stem en
adressen van stemprofessionals.

STEMPLATFORM: WAAR KENNIS EN KUNDE ELKAAR VINDEN!

WWW.STEMPLATFORM.NL | MAIL: CONTACT@STEMPLATFORM.NL | TEL: 0629265491

