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    HOMEYRA SAIID: 

‘   Ik hoop EEN BRUG  
TE SLAAN tussen de 
Nederlandse en de  
niet-westerse cultuur’



Donderdagmiddag 14 oktober online

Tijdens het TOS-diagnostiek symposium 
geven diverse sprekers, naast kennis over de 
CELF-5-NL, meer inzicht in het diagnosticeren 
van TOS in de praktijk. Hoe ga je om met TOS 
bij meertalige kinderen? Hoe analyseer en 
scoor je problematische uitingen op de 
subtest Zinnen Formuleren? En welk effect 
heeft TOS in de schoolbanken? heeft TOS in de schoolbanken? 

Meld je nu gratis aan! 
Pearsonclinical.nl/tos-diagnostiek-symposium

GRATIS

TOS-diagnostiek 
symposium

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

Omdat iedereen van een maaltijd moet kunnen genieten,

presenteren wij met trots ons nieuwe winVitalis 

assortiment gemalen en gevormde gepureerde maaltijden!

N I E U W !
•  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.

Smaakvol genieten!

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.

20014 apetito winVitalis adv 182x117 Ned tijdschrift Logopedie NIEUW DEF.indd   120014 apetito winVitalis adv 182x117 Ned tijdschrift Logopedie NIEUW DEF.indd   1 13-02-2020   17:1113-02-2020   17:11
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VOORWOORD

Een blik over de grens  

Ondanks de coronabeperkingen hebben 

veel mensen de zomer benut om even uit de 

eigen wereld te stappen en een blik over de grens 

te werpen. Even afstand nemen. Het leven vanuit een ander 

perspectief bekijken. Dat is waardevol, zonder iets af te wil-

len doen aan het vele moois dat ons eigen land te bieden 

heeft.  Voor een goede beroepsuitoefening is ‘een blik over 

de grens’ zelfs meer dan waardevol. Ik durf het woord 

noodzakelijk wel te gebruiken. Het biedt inzicht, verhelde-

ring en verrijking.

Daarom start de NVLF weer met het uitnodigen van Tweede 

Kamerleden om een keertje in een logopediepraktijk te 

komen kijken. Den Haag is Nederland niet en andersom. Zo 

kunnen deze kamerleden ervaren hoe belangrijk het is dat 

zorgbeleid en zorgpraktijk op elkaar aansluiten. 

Daarom ben ik blij met de contacten tijdens de Zomertoer. 

Ook al bestaat ons bestuur uit praktiserende logopedisten, 

het is altijd goed de wensen, ambities en zorgen van de 

leden uit hun eigen mond te horen. 

Daarom doe ik een dringend beroep op overheid en zorg-

verzekeraars om samen met ons als professionals, op con-

structieve wijze invulling te geven aan het veranderende 

zorgbeleid. Laten we niet blijven hangen in onze formele 

posities binnen de eigen grenzen.

Daarom hebben wij bij de kabinetsinformateur aandacht 

gevraagd voor het opheffen van de rigide financierings-

grenzen vanuit verschillende wetten, waardoor zorgverle-

ners en hun patiënten tegen muren aanlopen.  

Daarom ook is samenwerking in regionale werkverbanden 

tussen verschillende paramedici één van de ambities van 

het NVLF-beleid voor de komende jaren. Grensoverstijgend 

denken en werken zijn in het belang van de cliënt. 

Daarom. Omdat een blik over de grens zo belangrijk is. En 

niet alleen in vakantietijd. 

MICHEL DUTRÉE
VOORZITTER NVLF
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Spreekt het kind 
door het stotteren 

minder, is het gefrus-
treerd, van slag, heeft 

het spreekangst?

D e (herziene) richtlijn stotteren beveelt sterk 

aan het therapieproces ten minste eenmaal 

per drie maanden te evalueren (NVLF, 2020, 

aanbeveling 21). Voor kinderen die stotteren geven 

ouders daarbij (minimaal)  een score voor de stotter-

ernst en stotterlast. Er is inmiddels een uitgebreider  

evaluatie-instrumentbeschikbaar: de Palin Parent 

Rating Scales (Millard & Davies, 2016). Deze 

betrouwbare en valide vragenlijst is 

namelijk onlangs gevalideerd vertaald 

in het Nederlands. Bijzonder aan 

deze lijst is dat ze is ontwikkeld  

op basis van wat ouders van 

 kinderen die waren behandeld 

voor stotteren. Er is uitgegaan 

van wat zij aangaven als belang-

rijke tekenen van verandering 

door de therapie.

Bij kinderen, zeker bij jonge kinderen, 

zijn de observaties van ouders in het 

dagelijks leven van het kind onmisbaar: 

‘Spreekt het kind door het stotteren minder, is het 

gefrustreerd, van slag, heeft het spreekangst? Hoeveel 

zelfvertrouwen heeft het kind in spreeksituaties? Hoe 

ernstig vinden de ouders het stotteren van hun kind en 

hoe bezorgd zijn ze erover? Wat is de invloed ervan op 

het gezin?’ De antwoorden op de 19 vragen van de lijst 

worden automatisch verwerkt tot een gewogen score 

op 3 Factoren: (1) de invloed van het stotteren op het 

kind (2)  de ernst van het stotteren en de invloed ervan 

op ouders en (3) de kennis van en het vertrouwen van 

de ouders in het omgaan met stotteren. 

Van de  
wetenschapsraad

AUTEUR MARIE-CHRISTINE FRANKEN, KLINISCH LINGUÏST, LOGOPEDIST,  

STOTTERTHERAPEUT ERASMUS MC, SOPHIA KINDERZIEKENHUIS ROTTERDAM

Cadeautje: de Palin oudervragenlijst voor kinderen die stotteren

HOE GAAT HET GEBRUIK VAN DE  
VRAGENLIJST PRAKTISCH IN ZIJN WERK?  
Eerst registreert de logopedist zichzelf en vervolgens 

de individuele kinderen via https://www.palinprs.org.uk/

pprs_connect.php.  Dit levert een uniek referentie-

nummer op. Hiermee én met de geboortedatum van 

het kind kunnen ouders de vragenlijst online invullen. 

Dit kunnen ze zelfstandig doen, of tijdens een 

behandelafspraak. Na het invullen van de 

vragenlijst door de ouder krijgt de 

logopedist (niet de ouders) automa-

tisch een email met een analyse 

van de antwoorden. De analyse 

laat zien of de scores gemiddeld, 

boven gemiddeld  of onder 

gemiddeld zijn. Bovendien wordt 

bij herhaalde invulling het verloop 

getoond. Je kunt een voorkeur 

aangeven voor een weergave in 

getallen of in een grafiek. De antwoor-

den van ouders worden nu nog vergele-

ken met de Britse normen. Echter, als genoeg 

ouders uit het Nederlandse taalgebied de lijst invullen, 

kunnen we eigen normen ontwikkelen. Dat alles 

gebeurt zonder kosten voor ouders of logopedist!   

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE NUMMER 4  |  SEPTEMBER 2021
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Vacature voor twee nieuwe 
NVLF bestuursleden
De NVLF wordt bestuurd door het Verenigingsbestuur. Het verenigings-
bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging als 
geheel. Het verenigingsbureau voert de activiteiten van de vereniging 
uit. Er zijn twee statutaire commissies: de commissie Sociaal-Economi-
sche Belangenbehartiging en de commissie Vakinhoud. Eén van de leden 
van het verenigingsbestuur fungeert als voorzitter van een statutaire 
commissie.

NVLF zoekt twee nieuwe bestuursleden. In augustus 2021 zal Manon 

van der List aftreden en Gretha Donkerbroek in juni 2022. Voor beide 

bestuursleden geldt dat zij dan hun maximale twee termijnen van 

vier jaar hebben vervuld. Manon vertegenwoordigt de eerste lijn en 

Gretha de gezondheidszorg. We zoeken vroegtijdige opvolging, zodat 

nieuwe bestuursleden goed en gefaseerd kunnen worden ingewerkt.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf logopedisten te weten Manon 

van der List, Gretha Donkerbroek, Janneke de Waal, Janet Klaster en 

Maaske Treurniet. Michel Dutrée is onafhankelijk voorzitter. Margot 

van der Veen is als student-lid aanwezig bij de bestuursvergaderin-

gen. Het bestuur werkt goed en constructief samen met zowel de 

ledenraad als het bureau.

Kandidaten kunnen hun motivatie en CV voor maandag 13 september 

2021 sturen aan: Boudewijn de Ridder, b.deridder@nvlf.nl

 Het officiële wervingsproces is beschreven op www.nvlf.nl/nieuws/

vacature-voor-twee-nieuwe-nvlf-bestuursleden-2/

Promotie: Signaleren  
van taalproblemen bij  
jonge kinderen
Op 2 juni 2021 promoveerde Margot 
Bochane aan de Rijksuniversiteit 
 Groningen (RUG).

In haar proefschrift getiteld ‘Uniform 

screening for atypical language deve-

lopment in Dutch child health care’ pre-

senteert zij een nieuw instrument voor 

de signalering van problemen in de 

taalontwikkeling bij kinderen van één 

tot zes jaar; de Early Language Scale 

(ELS). Ze beschrijft ook de ontwikkeling 

van de kenmerkende mijlpalen 

in de taalontwikkeling van 

kinderen, hoe goed de 

huidige signalering op 

twee jarige leeftijd op 

het consultatiebureau 

is en wat ouders van 

deze signalering vinden. 

De ELS blijkt TOS bij jonge 

 kinderen goed op te  sporen 

en kan daarom een belangrijke bijdrage  

 leveren aan de opsporing van deze 

problemen op het consultatiebureau.

 Het proefschrift is te vinden op  

www.rug.nl

I N  M E M O R I A M  
THEA BAKKER (1924-2021)

Op 3 juli jongstleden overleed  

Thea Bakker op 97-jarige leeftijd. 

Mevrouw Bakker was tussen 1954 

en 1989 logopediste, eerst in 

Amsterdam, later in Drenthe. 

 Haar familie schreef een  

In memoriam, deze kun je lezen in 

de online uitgave van dit nummer 

via www.nvlf.nl/tijdschrift. 
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Patiëntenversie Richtlijn 
Stotteren beschikbaar
Een persoon die stottert en de ouders van een kind dat stottert, hebben 
doorgaans veel vragen: ‘Welke gevolgen kan stotteren hebben? Wat kan 
ik verwachten van de behandeling? Welke behandeling past bij mij?’ 
Vaak leven er meer vragen dan de logopedist kan beantwoorden in de 
beschikbare tijd. De patiënt is geholpen met de patiëntenversie van de 
Richtlijn Stotteren (2020). Deze kan zich daarmee inlezen aan de hand 
van de best beschikbare informatie. 

Volgens onderzoek wordt de zorg beter door een productieve 

 interactie tussen cliënt en zorgverlener. Doordat de patiënt meer 

informatie heeft, kan deze beter overleggen met de zorgverlener en 

kan hij beter beslissingen nemen. Het zelfmanagement gaat door  

de productievere interactie omhoog. Een patiëntenversie van een 

richtlijn is bij uitstek dé manier voor de patiënt om de kennis over 

zijn/haar aandoening te vergroten. Een goed geïnformeerde patiënt 

is meer tevreden over de therapie. Dit heeft een positief effect op  

de motivatie, het inzicht in de aandoening en de therapietrouw  

waardoor de participatie en hiermee de kwaliteit van leven zullen 

toenemen.

Kortom, de patiëntenversie van de Richtlijn Stotteren is een waarde-

volle aanvulling op therapie. Niet alleen voor degene die stottert, 

maar zeker ook voor de logopedist. Dankzij patiëntenvereniging 

Demosthenes en logopedist-stottertherapeuten Marlies Tonnis en 

Joeri van Ormondt is er nu ook van de herziene Richtlijn Stotteren 

een patiëntenversie beschikbaar. Alle informatie handzaam bij  

elkaar en qua inhoud aansluitend bij wat patiënten willen weten.  

https://www.demosthenes.nl/index.php/stotteren/richtlijn

 De literatuurverwijzingen bij dit bericht zijn te vinden op  

www.nvlf.nl>tijdschrift

Proefschrift: Vaker en  
toenemende taalproblemen 
bij te vroeg geboren kind

Veel te vroeg geboren kinderen hebben 
op de basisschool vaker taalproblemen 
dan kinderen die op tijd zijn geboren. 
De problemen nemen toe naarmate  
het kind ouder wordt. Dat concludeert 
klinisch linguïst-logopedist Lottie 
 Stipdonk in haar proefschrift, waarop 
ze op 3 juni promoveerde.

Het proefschrift van Stipdonk laat zien 

dat ruim 40 procent van kinderen 

geboren vóór 32 weken zwangerschap 

lage taalscores heeft op schoolgaande 

leeftijd. Bij op tijd geboren kinderen is 

dit 16 procent. Stipdonk onderzocht  

63 te vroeg geboren kinderen op 2, 4 

en 10-jarige leeftijd. Daarnaast lijken 

de taalproblemen toe te nemen 

 naarmate het te vroeg geboren kind 

ouder wordt. Op 2-jarige leeftijd is  

het taalniveau van te vroeg geboren 

kinderen nog redelijk goed, maar op 

10-jarige leeftijd is het verschil met hun 

op tijd geboren leeftijdsgenoten een 

stuk groter. 

 Lees het volledige bericht op  

www.amazingerasmusmc.nl/actueel/

vaker-en-toenemende-taalproblemen-

bij-te-vroeg-geboren-kind/
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NVLF Inspiratiesessies 2021
De NVLF organiseerde dit jaar een aantal online inspiratiesessies voor 
leden die willen weten over innovaties in het vakgebied.

Inspiratiesessie Spraaktechnologie
In juni waren Esther Ottow en Kees van den Broek te gast om  

jullie bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van  

spraaktechnologie. Deze inspiratiesessie is geaccrediteerd voor  

1,5 punt en nog tot en met 28 september 2021 (gratis) terug te  

kijken via nvlf.webinargeek.com/terugkijken-nvlf-inspiratiesessie-

spraaktechnologie 

Inspiratiesessie Gamification
Begin september werd een inspiratiesessie georganiseerd over  gami-  

fication. Rob Zwitserlood en Olivier Hokke gaven in deze sessie een 

beter zicht op wat gamification is en wat het kan betekenen in jouw 

dagelijkse werk. Ook dit webinar is geaccrediteerd voor is 1,5 punt  

en gratis terug te kijken tot en met 7 december 2021 via www.nvlf.

webinargeek.com/terugkijken-nvlf-inspiratiesessie-gamification

Nieuw op NVLF.nl:  
blog van Roos Plaatsman

Vanaf nu zal student logopedie en  
jazz-zangeres Roos Plaatsman regel-
matig een blog schrijven. Roos stelt 
zichzelf graag even voor:

‘Mijn naam is Roos Plaatsman. Ik  

ben jazz-zangeres en tekstschrijver,  

en sinds februari 2021 logopedist in 

op leiding. Vanuit mijn werk als zangeres 

en zangdocent heb ik me verdiept in  

de zangstem. De afgelopen tien jaar 

werkte ik in New York, waar ik regel-

matig lezingen en conferenties over  

de stem bijwoonde zoals the North-

West Voice Conference in Seattle en  

de jaarlijkse Fall Voice Conference  

in Miami. 

Ook werkte ik mee aan onder-

zoeken naar de professionele 

zangstem in het NYU Voice 

 Center in New York. In mijn 

columns beschrijf ik mijn erva-

ringen als logopediestudent 

en schrijf ik over alles wat 

met stem te maken heeft.’ 

 Je leest de eerste blog  

van Roos op www.nvlf.nl/

roos-plaatsman

Vacature voor twee leden-
deskundigen van de CBGV
De NVLF zoekt twee nieuwe leden voor de Commissie Buitenslands 
Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), omdat de termijn van twee 
leden per 1 december 2021 afloopt.

Deze onafhankelijke commissie adviseert de minister van Medische 

Zorg over het erkennen van buitenlandse diploma’s in het kader van 

de wet BIG. Er zijn 25 beroepen die onder de Wet BIG vallen; per 

beroep is één commissie samengesteld bestaande uit acht leden. 

Vier leden worden door de Minister benoemd op voordracht van de 

NVLF en de andere helft wordt benoemd op voordracht van het LOOL 

(Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie). De termijn betreft vier 

jaar en er staat vacatiegeld en een reiskostenvergoeding tegenover.

Reageren?
Stuur jouw motivatie en CV vóór zaterdag 25 september 2021 naar 

Boudewijn de Ridder via b.deridder@nvlf.nl. 

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Boude-

wijn de Ridder, verenigingsmanager van de NVLF, via b.deridder@nvlf.nl. 

 Kijk op www.nvlf.nl/nieuws/vacature-cbgv voor een profielschets  

van de commissieleden. 
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Contracteeravond over  
overeenkomst Zilveren Kruis
Voor 2022 biedt Zilveren Kruis een nieuwe overeenkomst logopedie 
aan. Om je te helpen een weloverwogen keuze te maken over het  
al dan niet afsluiten van een overeenkomst met Zilveren Kruis, 
 organiseert de NVLF op donderdagavond 7 oktober 2021 een online 
contracteeravond.

De NVLF mag volgens de mededingingsregels haar leden niet 

 adviseren om al dan niet de overeenkomsten te tekenen. Dat is ook 

zeker niet de insteek van de avond. Maar we mogen wel de leden 

informeren over wat in de overeenkomst staat.

Voor de andere zorgverzekeraars lopen de overeenkomsten door 

omdat vorig jaar met die verzekeraars meerjarige overeenkomsten 

zijn afgesloten.

 Meld je aan voor deze online bijeenkomst via https://www.nvlf.nl/

agenda/contracteeravond-overeenkomst-zk/. 

KKB Kennissessie 3:  
Zakelijk tekenen en SMART  
in de logopedie
De hele maand september zijn de workshops van de derde KKB 
 Kennissessie nog te bekijken. De workshops ‘Zakelijk tekenen’ en 
‘SMART in de logopedie’ staan deze keer op het programma.

In plaats van één KKB Kennisdag worden dit jaar vier kortere  

online bijeenkomsten georganiseerd voor de KKB’ers. Omdat de 

workshops natuurlijk ook interessant en inspirerend kunnen zijn  

voor niet-KKB’ers, is besloten deze tegen een kleine vergoeding  

ook beschikbaar te stellen aan de andere leden van de NVLF.  

De accreditatie is goedgekeurd. Voor beide workshops ontvang je  

1,5 punt. 

KKB’ers let op! 
Jullie hebben zaterdag 14 augustus een mail ontvangen met de  

links voor het volgen van deze workshops speciaal voor KKB’ers. 

 Meer informatie en de links naar de workshops vind je op  

www.nvlf.nl/nieuws/kkbkennissessie3. 

Nieuwe versie stroom-
schema herstelzorg

Op 1 juli is de nieuwe regeling voor 
paramedische herstelzorg na covid-19 
ingegaan. De wijzigingen in de regeling 
zijn nu ook verwerkt in het stroom-
schema ´Komt mijn patiënt in aanmer-
king voor de regeling paramedische 
herstelzorg na Covid-19?´. 

Vorige maand werd bekend dat de 

regeling op verzoek van de Tweede 

Kamer wordt verlengd tot 1 augustus 

2022. Ook wordt de regeling op enkele 

punten gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• De termijn tussen het acute ziekte-

stadium en de verwijzing gaat  

van vier naar zes maanden;

• De huisarts mag ook verwijzen naar 

herstelzorg in de tweede behandel-

periode.

 Download de nieuwe versie van het 

stroomschema op www.nvlf.nl/nieuws/

schema-herstelzorg2/
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De beste zorg  
is de zorg die  
je krijgt in je  
EIGEN TAAL
Al tijdens haar studie kwam logopediste Homeyra Saiid 
erachter dat ze met haar migratieachtergrond perfect 
een brug kan slaan tussen logopedisten (en andere  
zorgverleners) en anderstaligen met een islamitische 
achtergrond. Voor én met haar cliënten, waaronder  
Gera Hamdan, heeft ze inmiddels twee animatiefilmpjes 
gemaakt. Voor haar pionierswerk werd ze in juni van dit 
jaar onderscheiden met het Parkinson Lintje. 

TEKST JAN DANKBAAR  BEELD PETER VALCKX
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De beste zorg  
is de zorg die  
je krijgt in je  
EIGEN TAAL

H et idee voor een animatiefilmpje 

begon tijdens haar studie, toen onder 

andere bleek uit haar bacheloronder-

zoek dat binnen de logopedie een tekort is 

aan geschikte materialen en kennis voor  

het behandelen van Turkse en Marokkaanse 

patiënten. Na bijna tien jaar is er volgens 

Homeyra nog altijd een tekort aan dergelijke 

materialen. 

‘Oudere migranten zijn vaak minder hoog-

opgeleid en hebben minder kennis van het 

lichaam, de werking ervan en de invloed van 

medicijnen. Zij komen uit een andere cultuur 

en ervaren een taalbarrière. Ik zie dat hierdoor 

vaak een kloof bestaat tussen de hulpverle-

ners en cliënten. Artsen hebben bijvoorbeeld 

al snel het idee dat migranten vooral medi-

cijnen willen. Migranten voelen zich niet 

begrepen. Ik hoop een brug te slaan tussen  

de Nederlandse en de niet-westerse cultuur 

waardoor eventuele misverstanden en mis-

communicaties opgeheven kunnen worden  

en we vanuit begrip voor elkaars culturele 

aspecten en spelregels de beste zorg kunnen 

leveren.’

Deze kloof kon volgens Homeyra worden over-

brugd door de cliënt of mantelzorger op een 

anders dan gebruikelijke manier te informeren: 

in eigen taal met eenvoudige beelden. ‘In 2018 

heb ik met een interne stimuleringsprijs van 

Cordaan een passende informatievoorziening 

in de vorm van animaties ontwikkeld over slik-

problemen na CVA voor patiënten met een 

Turkse of Marokkaanse achtergrond. Er zijn al 

talloze traditionele folders ontwikkeld voor 

deze groep. Uit de praktijk blijkt echter dat 

 cliënten deze informatie niet altijd begrijpen, 

zij weten bijvoorbeeld niet wat slikproblemen 

zijn, wat de oorzaak is en de gevolgen voor het 

dagelijks leven. Dat wordt meestal veroorzaakt 

door taalproblemen door bijvoorbeeld analfa-

betisme, foutief tolken door naasten of het 

zich niet lenen voor schriftelijke taal, zoals 

Berbers. Of door onjuiste interpretatie van de 

informatie door culturele verschillen, bijvoor-

beeld dat symptomen geen gevolg zijn van het 

CVA maar veroorzaakt worden door ‘zwarte 

magie’ of ‘het boze oog’.’
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Doelgroep
Homeyra vond het belangrijk om de doelgroep bij de totstand-

koming van de animatie te betrekken: ‘Je kunt anders nooit 

 voldoen aan de behoefte van je eindgebruiker. Alle participan-

ten hebben invloed op het eindproces, maar de belangrijkste 

participant is je eindgebruiker. De animaties zijn dan ook 

gemaakt met de eindgebruikers, rekening houdend met hun 

belevingswereld. Daardoor weten we dat de informatie ook  

echt aankomt.’ Er is gebruik gemaakt van de ‘Service Design 

methodiek’. Bij deze methodiek staat de eindgebruiker centraal 

en wordt deze betrokken bij de totstandkoming. Tijdens het tra-

ject werden de animaties getest en verbeterd, om zo te komen 

tot een resultaat waar de eindgebruiker écht wat aan heeft.

Goede ideeën hebben is één, maar Homeyra’s agenda is ook 

overvol. Toch vindt ze tijd om haar dromen waar te maken. ‘Ik 

leef voor mijn vak. Het is een passie, een hobby’, zegt ze 

lachend, maar niet minder gemeend. ‘Die passie voor je vak heb 

je echt nodig. Je moet heel hard werken en soms overuren 

draaien zonder dat je er iets voor terugkrijgt.  Een financiële 

ondersteuning is natuurlijk ook belangrijk, want een animatie 

HOMEYRA:

Ik zie vaak dat er een kloof 
bestaat tussen de hulp-
verleners en cliënten

produceren kost veel geld. Zonder financiële 

ondersteuning is het een bijna onmogelijke 

klus. Tegenwoordig zijn er gelukkig veel orga-

nisaties waar je een financiële ondersteuning 

kunt aanvragen om je ideeën daadwerkelijk te 

 kunnen uitvoeren. Ik heb op eigen initiatief bij 

CZ Fonds een subsidie aanvraag gedaan. Uit 

meerdere ideeën werd ons idee uitgekozen.’

Natuurlijk waren er ook hobbels te nemen 

 tijdens het proces. Bij de animaties zijn meer 

dan 23 participanten betrokken geweest. 

‘Helaas konden we de bijeenkomsten niet 

fysiek organiseren door de coronamaatregelen,’ 

vertelt Homeyra. ‘Gelukkig waren alle partici-

panten zeer enthousiast over dit project. Wij 

hebben er als team alles aan gedaan om dit te 

laten slagen. Goede communicatie en planning 

zijn daarbij essentieel. Een van de moeilijkste 

taken was het samenvatten van alle inzichten 

over afasie. Afasie heeft veel vormen, gradaties 

en combinaties. De complexiteit van deze 

stoornis was zeker een uitdaging. Want een 

animatie is niet effectief als hij te lang is.’ 

Dromen
Het stopt niet bij de twee animaties en het 

Parkinson Lintje. Homeyra zit vol met dromen 

die ze ook daadwerkelijk wil uitvoeren. Een 

boek over logopedie bijvoorbeeld. Dat wil ze 

onder meer uitbrengen in Afghanistan. ‘Ze heb-

ben daar niet eens een woord voor logopedie 

of afasie.’ Een andere droom is om excellente 

zorg in de multiculturele en snel vergrijzende 

maatschappij mogelijk te maken: om passende 

informatie in alle veel voorkomende talen te 

hebben, gericht op alle veelvoorkomende 

 problemen ten gevolge van neurologische 

 problemen. ‘Technologie belooft de zorg te 

verbeteren. Hoe? Door naast nieuwe pillen en 

geavanceerde operaties een gedragsverande-

ring op gang te brengen bij zorgverleners  

en cliënten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in  

de vorm van een app of een gratis portaalsite, 

waarin de gebruiker keuzes kan maken voor de 

juiste taal en problemen waarover informatie 

gewenst is. Deze app of website zou door alle 

hulpverleners in Nederland die neurologische 

patiënten behandelen, gebruikt kunnen wor-
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den voor alle patiënten die de standaard aan-

geboden informatie niet (volledig) begrijpen.  

Cliënten en mantelzorgers kunnen naast de 

informatievoorzieningen ook gebruik maken 

van oefeningen op afstand in eigen taal 

(eHealth). Dit omdat er diverse therapeutische 

oefeningen op de site beschikbaar worden 

gemaakt worden om therapietrouw te ver-

beteren. Zoals al bekend, is de wereld nog  

niet helemaal klaar voor de snel vergrijzende 

bevolking. 

Ik geloof dat de beste zorg, de zorg is die je 

krijgt in je eigen taal en hopelijk kan ik dat 

waarmaken. Het begin is gelukkig al gemaakt. 

Via de Stichting Meertalige Logopedie 

 Nederland hebben wij geprobeerd om de  

vindbaarheid van meertalige logopedisten  

in Nederland makkelijker te maken.’

Gera Hamdan is een van de eind gebruikers  

die meewerkten aan de animatiefilmpjes.  

Haar schoonvader verloor door een hersen-

infarct zijn spraak. ‘Mijn schoonmoeder wist 

niet wat er aan de hand was en daardoor ging 

er 24 uur overheen voordat ze ons inseinde.  

Ik zag meteen dat het een hersen infarct was 

geweest. We zijn toen onmiddellijk naar het 

ziekenhuis gegaan.’

Eenmaal in het ziekenhuis vroeg Gera om een 

logopedist die ook Arabisch sprak. Die was er 

wel, maar had een volle agenda. ‘Toen stelden 

ze Homeyra voor. Ze sprak geen Arabisch, maar 

kon het wel verstaan. Ze hielp mijn schoon-

vader vooral met opnieuw leren slikken. Hij 

verslikte zich nog wel eens. Maar uitleggen  

wat hem was overkomen, was best wel moeilijk 

in het begin.’

Homeyra legde volgens Gera uit dat de afasie 

komt door een bloedpropje in de hersenen 

waardoor het spreken moeilijk wordt. ‘Dat 

 konden ze in het begin maar moeilijk geloven. 

Mijn schoon moeder dacht eerst dat hij niet 

meer goed kon praten omdat er iets met zijn 

kaak was. Door de uitleg van Homeyra is zij nu 

echt helemaal overtuigd dat het komt doordat 

er iets in de hersenen is gebeurd.’

Homeyra ging vervolgens aan de slag met de animatiefilmpje 

en vroeg of Gera daar aan wilde meewerken. ‘Ik heb onmiddel-

lijk ja gezegd. Om mensen zoals mijn schoonouders beter te 

kunnen helpen. De animatiefilmpjes zijn heel goed geworden. 

Het is meteen duidelijk dat afasie niets met cultuur te maken 

heeft. Dat moet ook de boodschap zijn dat cultuur aan de kant 

moet worden geschoven als zoiets gebeurt. Hoe sneller de arts 

kan helpen, des te beter.’

Het gaat inmiddels weer erg goed met de schoonvader van 

Gera. ‘De spraak is voor een groot deel weer terug. Maar er is 

ook het besef van wat er is gebeurd. Er is nog een hoop werk te 

 verzetten. Mijn schoonfamilie weet nu wat het is als iemand de 

spraak verliest en een scheef gezicht krijgt. Maar dat is nog lang 

niet bij iedereen bekend. De animatiefilmpjes helpen uitleg te 

geven. Ik wil daar zelf ook heel graag een rol in gaan spelen 

door voorlichting te geven.’

Benieuwd naar de animaties van Homeyra? Je vind ze op:

Afasie NL met ondertiteling: https://youtu.be/df5_Hshf1Sc

Afasie Berbers: https://youtu.be/zU0s7qwyU38

Afasie Turks met NL ondertiteling: https://youtu.be/0JS_RXIMVDQ

GERA:

De animatiefilmpjes  
helpen uitleg  

te geven
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    PROFIEL LOGOPEDIST: DE ONDERNEMER

‘ Alleen als je  
verandert,  
kun je groeien en 
toekomst proof  
worden’

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 dit tijdschrift stil bij een van deze rollen. 
Deze keer is dat de rol van ondernemer, of misschien beter: 
ondernemend zijn.

TEKST ANNEMARIE VAN DIJK  ILLUSTRATIE CHIARA ARKESTEIJN  

L aten we eerlijk zijn: een logopedist is meestal 

geen ondernemer in de letterlijke zin van het 

woord. In het huidige stelsel voor paramedici is 

het immers lastig om een commerciële ondernemer 

met een winstoogmerk te zijn. Maar ondernemend 

zijn, is wel heel belangrijk, vindt Chantalle Heerings, 

docent aan de opleiding logopedie aan de Zuyd 

Hogeschool in Heerlen. ‘Veel logopedisten voeren hun 

vak goed uit maar zijn vrij volgzaam en zoeken nauwe-

lijks naar nieuwe mogelijkheden. Terwijl nieuwe dingen 

uitproberen en willen veranderen nodig is nu we in  

de gezondheidszorg niet meer aanbodgericht maar 

vraaggericht werken. Dat vraagt een andere kijk op 

hoe je werkt. Alleen als je verandert, kun je groeien  

en toekomstproof worden. Dat miste in het oude 

opleidingsprofiel. Daarom is de rol van ondernemer  

en innovator erin gekomen.’ 

Proactief
Toen in 2016 het nieuwe opleidingsprofiel verscheen, 

met meer aandacht voor de rol van ondernemer en 

innovator, bleek dat het curriculum aan de hogeschool 
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beter te leren kennen, ontdekken ze hun persoonlijke 

ontwikkelingsdoelen. Ze leren wat ze belangrijk vinden 

en wat hun sterke kanten zijn. Deze eigenschappen 

kunnen ze gebruiken om proactief te zijn: ze zoeken 

zelf naar wat ze kunnen toevoegen. Dat heb je nodig 

als je ondernemend wilt zijn en om uit je comfortzone 

te komen. We hebben ook een vak creatief denken 

tekortschoot. ‘Daarin was te weinig aandacht voor de 

rol van ondernemer en innovator in het eerste en 

tweede jaar. Daarom richtten we het Leerbedrijf op, 

met veel aandacht voor de rol van ondernemer en 

innovator. Eerste- en tweedejaars studenten volgen 

een lessenreeks waarmee ze kunnen zoeken naar hun 

missie, visie, veerkracht en sterke kanten. Door zichzelf 

‘Nieuwe dingen uitproberen en 
willen veranderen is nodig’ 



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)   
11 en 12 maart 2022 Utrecht 
8 en 9 april 2022 Eindhoven 
10 en 11 juni 2022 SIG Aalst (België)*
7 en 8 oktober 2022 Schiedam
18 en 19 november 2022 SIG Aalst (België)* 
9 en 10 december 2022 Zwolle

Prijs: € 495,- incl. een waardebon van € 50,-
te besteden in de webshop OMFT.info
(* m.u.v. SIG Aalst: KMO van toepassing).
Ben je nog student? Dan betaal je € 299,-.

OMFT-2: VERDIEPINGSCURSUS A 
(32 geaccrediteerde punten)  
4 en 5 februari 2022 SIG Aalst (België)*
20 en 21 mei 2022 Amersfoort
23 en 24 september 2022 Zwolle

Prijs: € 495,- incl. een waardebon van € 50,- 
te besteden in de webshop OMFT.info 
(* m.u.v. SIG Aalst: KMO van toepassing).

OMFT-3: VERDIEPINGSCURSUS B 
(33 geaccrediteerde punten)
Vervolg op de Verdiepingscursus A.
1 en 2 juli 2022 Amersfoort
Prijs: € 495,-.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN: 
WWW.OMFT.INFO

Accreditaties:                                 Erkend door:
Maaike Selten 

TE KOOP IN DE WEBSHOP:

(90 kant-en-klare tapes per pak).       k 
Open lippenpleisters voor een goede 
mondsluiting. Voor kinderen en 
volwassenen.

Myotape

webshop-omft.info

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 18.00 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:  

WWW.NVLF.NL/DE-NVLF-LEDENRAAD-ZOEKT-LEDEN/ 
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waarin je technieken leert om nieuwe dingen te ont-

wikkelen en leert associëren.’ 

Fouten maken mag
De studenten doen junior projecten om nieuwe dingen 

uit te proberen. Bijvoorbeeld de Voorleesexpres, legt 

Chantalle uit. ‘Studenten gaan bij gezinnen thuis voor-

lezen en leren de ouders hoe ze moeten voorlezen. 

Dat zijn vaak mensen met een anderstalige achter-

grond. Zo komen de studenten in nieuwe situaties 

terecht die best eng zijn, maar vooral heel leerzaam. Zo 

reageren alle ouders weer anders, hoe ga je daarmee 

om? Hoe zit het met de taalontwikkeling van het kind? 

Ook leren de studenten om hun eigen werk te plannen 

en te organiseren en hun beroep te profileren. Zo ont-

dekken ze nieuwe kansen voor een andere uitoefening 

van het beroep van logopedist. Stel, je denkt altijd dat 

je met alleen volwassenen wilt werken. Door dit junior 

project leer je misschien dat je kinderen begeleiden 

ook heel leuk vindt. We begeleiden de studenten hierin 

op maat. Daardoor wordt het makkelijker voor hen om 

de uitdaging te zoeken.’ 

Logopediestudenten zijn vaak bescheiden, behoudend 

en perfectionistisch, zegt Chantalle. ‘Het is goed dat  

ze leren dat je fouten mag maken, dat je daar juist  

van kunt leren. Dat je nieuwsgierig mag zijn, dat je 

competitie mag ervaren met elkaar. Als je snapt hoe 

dat allemaal werkt, kun je het oefenen. Daarbij laat ik 

ze vrij en dingen uitproberen, maar ik ben er als ze me 

nodig hebben.’ 

Omgaan met LinkedIn
De reacties van de studenten op het leerbedrijf ver-

schillen. Sommige sputteren tegen of vinden het eng, 

anderen vinden het juist geweldig. Ook Celine Gidding 

(27), oud-student van Zuyd Hogeschool en nu werk-

zaam als stemtherapeut, was heel enthousiast over het 

Leerbedrijf. ‘Ik werk als zelfstandige op contractbasis 

en moet zelf klanten werven. Het is dus handig als je 

als logopedist je eigen vakgebied op de kaart kunt 

 zetten. Dat leer je uitgebreid op de Zuyd Hogeschool. 

Leren ondernemen was de rode draad tijdens de 

opleiding. We kregen bijvoorbeeld een workshop 

omgaan met LinkedIn.’

Omdat Celine van nature ondernemend en creatief is, 

paste het leerbedrijf goed bij haar. ‘Ik kreeg uitgebreid 

de kans om mijn kwaliteiten te laten zien. Zo heb ik  

als junior project Chantalle Heerings geholpen om het 

leerbedrijf op te zetten. De laatste jaren help ik Hoge-

school Zuyd bij het organiseren van de open dagen.’ 

Er zijn ook studenten die van zichzelf niet wisten 

ondernemende kanten te hebben. Zoals Charlene 

 Willems (21): zoals ze zelf zegt ‘een verlegen student’ 

Door meedoen aan het leerbedrijf werd ze onder-

nemender en minder verlegen. ‘Ik kreeg volop kansen 

om mezelf te ontwikkelen. Zo gaf ik als junior project  

in mijn tweede jaar al statushouders logopedische 

ondersteuning. Normaal gesproken doe je dat pas 

 tijdens je stage in het derde of vierde jaar.’ Aan het 

begin van de opleiding wist ze niet wat het nut is van 

ondernemend zijn. Nu wel. ‘Ik merk hoe fijn het is om 

zelf de touwtjes in handen te hebben. Om de kans  

te nemen om jezelf te ontwikkelen. Dat moet zeker 

blijven in de opleiding. Ik begin nu aan mijn derde jaar 

en durf allerlei uitdagingen aan te gaan. Ik heb al 

 ervaring met het begeleiden van kinderen en gehandi-

capten en wil nu ervaring opdoen met ouderen.’

Gouden tip
Chantalle heeft een gouden tip voor logopedisten die 

worstelen met de rol van ondernemer. ‘Ga op zoek 

naar waar je echt blij van wordt en leg daar de link  

met logopedie. Probeer gewoon iets uit, als het mislukt 

is dat dat niet erg. Werk bijvoorbeeld samen met  

een andere expertise. Een kunstenaar  

bijvoorbeeld: logopedie en 

kunst gaan allebei over 

 communicatie. Op die 

manier kun je mooie, 

nieuwe dingen ontdekken. 

De een kan dat misschien 

wat makkelijker dan de 

ander. Maar het is zeker  

te leren.’

‘Het is handig als je als logopedist 
je eigen vakgebied op de kaart 

kunt zetten’ 

‘Ga op zoek naar waar je  
echt blij van wordt en leg daar  

de link met logopedie ’ 
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Diagnostiek van TOS
Dilemma’s in de praktijk

In dit artikel behandelen we een aantal veelgestelde vragen over de 
diagnostiek bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 
Het gaat om vragen zoals het beslissen over verwijzing naar het 
audiologisch centrum, het beredeneerd afwijken van de richtlijn 
TOS, de rol van de logopedist bij het stellen van de diagnose TOS, het 
belang van intelligentieonderzoek, het verschil tussen de diagnose 
TOS en indicatiestelling voor speciale zorg of onderwijs en het 
gebruik van de term niet-specifieke TOS. We bespreken de vragen 
aan de hand van casuïstiek en theoretische kaders. De antwoorden 
zijn onder meer gebaseerd op het hoofdstuk “Diagnostiek” van de 
Evidence Based richtlijn voor logopedie bij taalontwikkelingsstoor-
nissen (NVLF, 2017) en inzichten zoals beschreven in het artikel 
“Phase 2 CATALISE” met twaalf stellingen over TOS waarover inter-
nationaal consensus is bereikt (Bishop et al., 2017).

Casus Niek 
In deze casus en de theoretische kaders 1, 2 
en 3 bespreken we het beredeneerd afwij-
ken van de richtlijn, multi- versus monodis-
ciplinaire diagnostiek en de diagnose TOS 
en toelaatbaarheid zintuiglijk gehandicap-
tenzorg (ZG).

Niek is een jongen van 2;6 jaar. Zijn ouders 
uitten voor het eerst hun zorgen over 
zijn spraaktaalontwikkeling tijdens een 
reguliere afspraak op het consultatiebu-
reau, Niek is dan 2;0 jaar.  Op het consul-
tatiebureau wordt de taalontwikkeling 
gemonitord volgens de JGZ-richtlijn Taal-
ontwikkeling (Lanting, De Wolff, Wiefferink 
& Uilenburg, 2018). Tijdens het 2-jarigen 
consult wordt bij Niek aan de hand van 

de Van Wiechen ontwikkelingskenmerken 
“zegt ‘zinnen’ van 2 woorden” en “wijst 6 
lichaamsdelen aan bij pop” een onvol-
doende score vastgesteld. Op de overige 
ontwikkelingsdomeinen worden geen 
achterstanden gezien. De richtlijn beveelt 
verwijzing naar een audiologisch centrum 
(AC)  voor multidisciplinaire diagnostiek 
aan. De beide ouders vinden deze multi-
disciplinaire diagnostiek echter nog een 
te grote stap. Daarom besluit de arts van 
het consultatiebureau Niek te verwijzen 
naar een logopedist in de eerste lijn. Ook 
deze logopedist geeft bij de ouders aan 
dat verwijzing naar het AC gewenst is. Dit 
is conform aanbeveling 9 van de richtlijn 
logopedie bij TOS: De logopedist kiest voor 
multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen 

jonger dan 4 jaar met een vermoeden van 
TOS.  De ouders geven echter opnieuw aan 
dit een (te) grote stap te vinden en willen 
graag eerst bezien of logopedische behan-
deling effect heeft. 

De visie van de ouders vormt input voor de 
klinische redenering van de logopedist om 
af te wijken van de richtlijn (zie ook kader 
1). Daarnaast wegen ook andere aspecten 
mee om hiervan af te wijken: uit zowel het 
anamnesegesprek bij de logopedist als 
uit de verwijzing van de JGZ-arts komen 
geen bijzonderheden op andere ontwik-
kelingsdomeinen naar voren. In overleg 
met de ouders besluit de logopedist om 
de logopedische behandeling met een 
frequentie van één keer per week te star-
ten en het effect hiervan na tien weken 
samen met de ouders te evalueren. De 
logopedist bespreekt met de ouders dat, 
indien de logopedische behandeling geen 
merkbare verandering in de spraaktaal-
ontwikkeling van Niek teweegbrengt, mul-
tidisciplinair onderzoek raadzaam is om 
te bepalen bij welke begeleiding Niek baat 
heeft. De logopedist stelt de diagnose ver-
moedelijke TOS (zie ook kader 2) en legt 
de afspraken vast in het zorgdossier.   

Na tien behandelingen hebben ouders en 
logopedist geen vooruitgang opgemerkt. 
De behandelend logopedist adviseert, 
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zoals besproken, de ouders om multi-
disciplinair onderzoek op een AC te laten 
verrichten. Vragen voor het AC zijn; of er 
sprake is van TOS en welke begeleiding 
Niek nodig heeft. 

Uit onderzoek op het AC blijkt dat het 
gehoor van Niek voldoende is voor de 
spraaktaalontwikkeling. Zijn cognitief ont-
wikkelingsniveau is gemiddeld. De pre-
verbale voorwaarden en communicatieve 
functies zijn - zoals de behandelend logo-
pedist al eerder vaststelde - nog onvol-
doende aanwezig. Het taalbegrip en de 
taalproductie vertonen een grote achter-
stand ten opzichte van leeftijdsgenoten. 
Taal lijkt nog geen vanzelfsprekend com-
municatiemiddel voor Niek. Zijn klankre-
pertoire is nog beperkt en tijdens het 
onderzoek worden vrijwel geen woordjes 
gehoord. De resultaten van het diagnos-
tisch onderzoek bevestigen de diagnose 
‘vermoeden van TOS’ van de logopedist. 
De diagnose TOS wordt nog niet gesteld 
omdat Niek nog geen 3 jaar oud is (zie 
kader 2). Niek heeft moeite met het begrij-
pen van taal en kan zich onvoldoende ver-
baal en non-verbaal  uiten. Moeder vertelt 
dat Niek weinig deelneemt aan sociale 
activiteiten zoals spel met andere kin-
deren. Ook kan hij niet om hulp vragen. 
Niek is hierdoor beperkt in zijn communi-
catieve redzaamheid. Verwacht wordt dat >>

Een richtlijn is een bundeling van vakinhoudelijke aanbevelingen 

voor goede diagnostiek en behandeling die gebaseerd zijn op weten-

schappelijk bewijs, inzichten uit de praktijk en de wensen en behoef-

ten van de cliënt/patiënt. De ontwikkelwerkgroep van de richtlijn 

Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen bestond daarom uit logo-

pediewetenschappers, logopedisten uit verschillende werkvelden en 

ouders van kinderen met TOS. Een richtlijn is een instrument dat als 

doel heeft de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Het is belang-

rijk dat zorgverleners zich realiseren dat een richtlijn geen dwingend 

voorschrift is. Aanbevelingen zijn meestal gericht op de ‘gemiddelde 

patiënt’, terwijl de praktijk vaak complexer is dan in de richtlijn wordt 

weergegeven. Daarom kunnen – en soms moeten – zorgverleners in 

individuele gevallen afwijken van de aanbevelingen uit een richtlijn. 

Wie afwijkt van een aanbeveling, moet dit motiveren in het zorgdos-

sier. Naarmate de aanbeveling stringenter is opgesteld, wordt afwij-

ken hiervan uitgebreider verantwoord in het zorgdossier. Op pagina 

14 van de richtlijn Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen staat 

een leeswijzer voor de aanbevelingen.

Kader 2. Mag de logopedist de diagnose TOS stellen?  
Multi- versus monodisciplinaire diagnostiek. 

De logopedist mag altijd de diagnose TOS stellen als zij over de benodigde gege-

vens beschikt. Aanbeveling 9 uit de richtlijn stelt dat de logopedist voor multidis-

ciplinaire diagnostiek kiest als een kind jonger dan 4 jaar is en er een vermoeden 

van TOS bestaat. De ontwikkeling van deze jonge kinderen is vaak nog nergens 

in kaart gebracht en men weet vaak nog niet wat de oorzaak van het taalpro-

bleem is. Daarom moet uitgesloten worden of bijvoorbeeld een onderliggend 

syndroom, gedragsproblemen, een contactstoornis of een gehoorverlies op de 

voorgrond staat. In de richtlijn wordt niet expliciet genoemd door wie de mul-

tidisciplinaire diagnostiek moet worden uitgevoerd. In de praktijk zal dit veelal 

gebeuren door het multidisciplinair Taalteam van een AC, maar het kan ook 

gedaan worden door bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog in de eer-

ste lijn. Na multidisciplinaire diagnostiek kan de logopedist zelf de diagnose TOS 

stellen. Bij kinderen tot 3 jaar spreken we van een vermoedelijke TOS. De reden 

hiervoor is dat een deel van de jonge kinderen met een late taalaanvang (‘late 

talkers’) nog een spontane inhaalslag laat zien. Een substantieel deel van deze 

kinderen blijft echter taalproblemen houden. Het is op deze jonge leeftijd helaas 

niet bekend welke kenmerken de ‘late talkers’ onderscheiden van kinderen met 

TOS (Leonard, 2014). 

Bij kinderen vanaf 4 jaar kiest de logopedist voor multidisciplinaire diagnostiek, 

wanneer er sprake is van een ernstige taalachterstand en/of er vermoedens zijn 

van meervoudige problematiek (aanbeveling 10). Als er op basis van de klini-

sche redenering geen twijfels zijn over andere mogelijke oorzaken voor de aan-

wezige taalproblemen, kan de logopedist zelf de diagnose TOS stellen. Dit kan 

bijvoorbeeld wanneer er bij ouders en school geen zorgen zijn over de cogni-

tieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gehoor en er geen 

sprake is van een zwak taalbegrip. Een zwak taalbegrip kan soms een indicatie 

zijn dat er meer aan de hand is in de ontwikkeling van een kind (Douma, Hoek-

man & Merkus, 2017; Maljaars, Noens, Scholte, Van Berckelaer-Onnes, 2013). Het 

is belangrijk hier alert op te zijn. Bij een zwak taalbegrip is multidisciplinare diag-

nostiek daarom altijd geïndiceerd.

Kader 1. Beredeneerd afwijken van een aanbeveling uit de richtlijn.
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Een diagnose TOS is niet hetzelfde als een indicatiestelling voor 

derdelijnszorg. De zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg) is der-

delijnszorg; voor kinderen met TOS is dit bijvoorbeeld een peu-

terbehandelgroep of gespecialiseerde naschoolse opvang. 

Behandeling in de ZG-zorg is altijd multidisciplinair. 

Voor toelating tot derdelijnszorg zijn criteria opgesteld door de 

samenwerkende instellingen auditieve en communicatieve sector 

(SIAC). Voorwaarde voor derdelijns financiering is dat de TOS diag-

nose vastgesteld wordt door een medisch specialist of klinisch- 

fysicus audioloog (KFA) verbonden aan een AC (Houdijk, 2016).  

Voor verwijzing naar een vorm van derdelijnszorg schrijft de KFA ver-

volgens een zogenaamde ZG-verklaring. Deze werkwijze geldt niet 

voor het stellen van een diagnose TOS voor behandelindicatie in  

de eerste lijn of voor toelaatbaarheid tot (begeleiding vanuit) het 

cluster 2 onderwijs.

Het antwoord is nee, er is geen discrepantie nodig om van een TOS 

te spreken. Als er een hulpvraag is met betrekking tot taal, commu-

nicatie en communicatieve redzaamheid en dit ondersteund wordt 

door het klinisch oordeel van de logopedist, spreek je van een TOS. 

Cognitive referencing is het toepassen van een discrepantiecrite-

rium tussen algemeen cognitief vermogen en taalvermogen. Hoe-

wel dit in de praktijk nog wel gebeurt, wordt het afgeraden om dit 

criterium te gebruiken voor de diagnose TOS of voor toelating tot 

zorg. Cognitive referencing bij TOS betekent dat er een verschil 

moest zijn van tenminste 1 standaarddeviatie tussen het non-ver-

baal IQ en de resultaten op taaltests. Dit werd toegepast met het 

idee dat op deze manier juist die kinderen werden geselecteerd die 

baat zouden hebben bij interventie. Al sinds 2002 wordt door de 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) aanbevo-

len dit criterium los te laten. Hier zijn meerdere redenen voor:

1. Cognitive referencing is onbetrouwbaar vanwege de eigen-

schappen van gestandaardiseerde tests die hiervoor gebruikt 

worden (Gerrits, et al., 2017). De betrouwbaarheidsintervallen 

van taal- en IQ-testen zijn vaak groot en overlappen elkaar deels 

waardoor geen sprake is van een echte discrepantie. Ook kun-

nen kinderen op verschillende momenten en op verschillende 

tests andere scores laten zien. Hierdoor wordt er de ene keer wel 

en de andere keer geen discrepantie vastgesteld. 

2. Het is onduidelijk welke combinaties van tests je moet kiezen 

voor cognitive referencing. Kinderen met TOS kunnen bijvoor-

beeld relatief goed scoren op een woordenschattest en juist 

laag op een test voor morfosyntaxis. Bij vergelijking van deze 

laatste uitkomst met het non-verbaal IQ, verwacht je dus veel 

eerder een discrepantie. 

3. Er zijn veel twijfels over de klinische relevantie van het discre-

pantiecriterium. Er lijkt namelijk geen verschil te zijn in de spon-

tane taalprofielen van kinderen met of zonder de discrepantie. 

 

Daarnaast blijken kinderen die geen discrepantie hebben tussen 

taal en IQ-scores ook baat te hebben bij taaltherapie (Gallinat & 

Spaulding, 2014). Dit bevestigt  dat het klinisch niet relevant is om 

cognitive referencing toe te passen.  

De waarde van intelligentieonderzoek staat niet ter discussie.  

Hiermee kunnen de sterke en zwakke kanten van het leerpoten-

tieel van het kind in kaart worden gebracht en de orthopedagoog of 

 psycholoog kan meedenken over wat het kind nodig heeft om zich 

verder te ontwikkelen. Bij een aantal veelgebruikte psychologische 

testen (WISC-III-NL, WPSSI/SON-R 2-8, SON-R 6-40) wordt de vol-

gende indeling gehanteerd: IQ-score 90-110 gemiddeld, 80-89 bene-

den gemiddeld of onder gemiddeld, 70-79 laag of moeilijk lerend, 

50-69 zeer laag of zeer moeilijk lerend. Bij een IQ van ongeveer 70 of 

lager kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking. Dit wordt 

echter niet alleen vastgesteld op basis van een IQ-score (Kalden-

bach, 2015). In DSM-5 valt een verstandelijke beperking onder de 

neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. De ernst van de ver-

standelijke beperking wordt bepaald door het adaptief functione-

ren en niet door de IQ-score, omdat adaptief functioneren bepaalt 

hoeveel ondersteuning nodig is (American Psychiatric Associa-

tion, 2014). Als er bij een kind met een verstandelijke beperking een 

hulpvraag is op het gebied van taal of communicatie, kan de diag-

nose luiden ‘TOS samenhangend met een verstandelijke beperking' 

(zie ook kader 7). Bij deze diagnose kan logopedische behandeling 

gestart worden.

Niek intensieve begeleiding nodig heeft 
om zijn spraak en taal optimaal te kunnen 
ontwikkelen. Het multidisciplinaire team 

van het AC adviseert de ouders om Niek 
aan te melden voor een peuterbehandel-
groep. Ook neemt het AC contact op met 

de behandelend logopedist om de resul-
taten en het advies te bespreken. Zowel 
de ouders als de behandelend logope-

Kader 3. Diagnose TOS en toelaatbaarheid zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG). 

Kader 4. Moet er een discrepantie zijn tussen taaltestscore en non-verbaal IQ voor de diagnose TOS?
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dist kunnen zich vinden in het advies. 
Niek wordt vervolgens verwezen naar een 
peuterbehandelgroep. Peuterbehandel-
groepen vallen onder intensieve zintuig-
lijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg). Voor 
een aanmelding is een verwijzing van een 
medisch specialist of een klinisch-fysicus 
audioloog nodig. Een verwijzing naar ZG-
zorg is niet hetzelfde als een diagnose TOS 
(zie ook kader 3). Een verwijzing betekent 
niet automatisch dat Niek ook geplaatst 
wordt; het aanmeldpunt Zorg beoordeelt 
of de aanmelding terecht is. 

Casus Bram 5;10 jaar 
In deze casus en de theoretische kaders 4, 
5 en 6 bespreken we cognitive referencing, 
ernstmaten en de diagnose TOS en toelaat-
baarheid cluster 2.

Bram is een jongen van 5;10 jaar en 
bezoekt groep 2 van het regulier basison-
derwijs. Zijn taalontwikkeling is enigszins 
vertraagd op gang gekomen; de eerste 
woordjes kwamen rond een leeftijd van 
1;9 jaar en de eerste tweewoordcombi-
naties rond 2;6 jaar.  Zijn ouders maakten 
zich in eerste instantie niet zo’n zorgen; 
Bram’s vader was ook een late prater. Zij 
merken echter op dat hun jongste kind 
zich sneller ontwikkelt dan Bram. Hal-
verwege groep 1 raadt de leerkracht de 
ouders aan om Bram te laten onderzoe-
ken door een logopedist: Bram lijkt een 
kleine woordenschat te hebben en maakt 
korte, soms moeilijk te volgen zinnen.  De 
logopedist onderzoekt Bram als hij 5;4 
jaar is met de Schlichting Testen. Op alle 
onderdelen behaalt hij beneden gemid-
delde scores (Schlichting Taalquotiënt: 74, 
90% betrouwbaarheidsinterval 70 - 79). Er 
zijn geen vermoedens van gehoorproble-
men, maar omdat het taalbegrip beneden 
gemiddeld is, kan de logopedist mogelijke 
andere problemen in de ontwikkeling (bij-
voorbeeld een verstandelijke beperking) 
niet direct uitsluiten. Ze stelt de diagnose 
TOS, maar kan nog niet vaststellen of de 
TOS samenhangt met andere problema-
tiek. Ze stelt daarom voor om Bram door >>

Het is niet mogelijk om op basis van taaltestscores de ernst van de TOS te bepalen. 

Er bestaat geen goed onderbouwde classificatie van de ernst van TOS en aan de veel 

gehanteerde ernstindeling van Thuis en Swets-Gronert uit 1997 kleven belangrijke 

bezwaren:  

1. Afhankelijk van de gekozen taaltest kan een kind een verschillende ernstscore 

krijgen. 

2. Niet alle kinderen met TOS scoren laag op alle taalaspecten (Gerrits et al., 2017). 

Het allerbelangrijkste is echter dat taaltestscores niets zeggen over het dagelijks  

functioneren van het kind en dus geen informatie geven over de impact van TOS op het 

welbevinden van het kind. 

Aanbeveling 5 van de richtlijn zegt over ernstbepaling het volgende: “De logope-

dist dient, om een indicatie van de ernst te geven, taalscores te combineren met een 

beoordeling van het dagelijks taalgebruik en de communicatieve redzaamheid.” Het 

is aan de logopedist te bepalen of een beneden gemiddelde score op een taaltest 

ook klinisch relevant is door deze in de volledige context van het kind te plaatsen. 

Hierbij moet altijd gekeken worden naar de hulpvraag, het spontane taalgebruik,  

het functioneren van het kind in het dagelijks leven (participatie) en hiermee samen-

hangend naar de communicatieve redzaamheid. Het klinisch redeneren van de 

 logopedist staat hierbij centraal.

TOS kan leiden tot een beperking in participatie in het regulier onderwijs. Een school 

kan (na toestemming van de ouders) een leerling bij het aanmeldpunt cluster 2 

onderwijs aanmelden voor de aanvraag van een begeleidings- of onderwijsarran-

gement.  Een trajectbegeleider neemt contact op met ouders en school en brengt 

de onderwijsbehoeften, de ondersteuningsvraag van de school en de ernst van de 

beperking van het kind in kaart.  Vervolgens brengt de trajectbegeleider advies uit 

aan de Commissie van Begeleiding. De Commissie van Begeleiding van de betref-

fende organisatie (Auris, Kentalis, VierTaal of Vitus Zuid) neemt het definitieve besluit 

over de toelating, het type onderwijsarrangement en de duur van het arrangement.

In de Richtlijn Handreiking Toelaatbaarheid van Simea (2017) staan de criteria ver-

meld voor de toelaatbaarheid tot (begeleiding vanuit) het cluster 2 onderwijs. Anders 

dan bij verwijzing naar ZG-zorg is het niet noodzakelijk dat een TOS vastgesteld 

wordt onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist of klinisch fysi-

cus audioloog (KFA) verbonden aan een Audiologisch Centrum. Wel vraagt de Com-

missie van Begeleiding logopedische onderzoeks- en behandelgegevens, moet het 

non-verbaal cognitief ontwikkelingsniveau in kaart zijn gebracht en moeten gehoor-

problemen zijn uitgesloten. Het is geen vereiste dat deze onderzoeken hebben 

plaatsgevonden op het AC.

Kader 5. Ernstmaten.

Kader 6. Diagnose TOS en toelaatbaarheid cluster 2.
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te laten sturen naar het AC voor multidisci-
plinair onderzoek (zie kader 2). Tegelijker-
tijd start ze de logopedische behandeling. 
Deze is geïndiceerd omdat Bram duide-
lijk taalproblemen heeft en communica-
tief onvoldoende redzaam is. Ondanks dat 
er intensief aan de vastgelegde doelen 
gewerkt wordt, merkt de logopedist op 
dat deze niet binnen de gestelde termijn 
behaald worden. 

Na een half jaar vindt onderzoek op het 
AC plaats. Het gehoor van Bram blijkt 
voldoen de te zijn. De taalscores zijn zowel 
receptief als expressief nog steeds bene-
den gemiddeld (Schlichting Taalquotiënt: 
76, 90% betrouwbaarheidsinterval 72 - 81). 
De non-verbale intelligentie van Bram ligt 
op ongeveer hetzelfde niveau (SON-R IQ: 
80). Uit informatie van school en ouders 
blijkt dat Bram zich verbaal niet goed kan 
redden in de groep; hij neemt niet of nau-
welijks deel aan gesprekjes en heeft regel-
matig aanvaringen met klasgenoten. Het 
AC stelt de volgende diagnose: Bram heeft 
een receptieve-expressieve TOS bij een 
benedengemiddelde niet-verbale intelli-

Om onderscheid te maken tussen TOS met en zonder aantoonbare 

oorzaak werden in het verleden de termen specifieke versus niet spe-

cifieke TOS of primaire versus secundaire TOS gebruikt. Om aan te 

kunnen geven dat de taalproblemen onderdeel uitmaken van een syn-

droom, aandoening of verstandelijke beperking kiezen Bishop et al. 

(2017) voor “Language Disorder (LD) associated with…”. Het Engelse 

‘associated with’ betekent dat het één verbonden is met het ander. 

Omdat de vertaling ‘geassocieerd met’ in het Nederlands verschillende 

betekenissen heeft, geven wij de voorkeur aan de term ‘samenhan-

gend met …’ om aan te geven dat de taalproblemen onderdeel uit-

maken van een andere ontwikkelings- of zintuiglijke stoornis. Hoewel 

Bishop et al. (2017) ervoor kiezen om bij deze groep kinderen de term 

taalstoornis (Language Disorder) te gebruiken, zijn wij van mening dat 

het weglaten van ‘ontwikkeling’ geen recht doet aan de dynamische 

aard van het taalverwervingsproces bij deze kinderen. Daarom stel-

len wij voor om voor deze groep kinderen de diagnose TOS samen-

hangend met 'X’ te gebruiken. De diagnose luidt dan bijvoorbeeld 

‘TOS samenhangend met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)’, ‘TOS 

samenhangend met lager cognitief functioneren passend bij Down-

syndroom’ of ‘TOS samenhangend met een motorische en verstande-

lijke beperking passend bij een cerebrale parese’. Deze specificatie is 

zinvol omdat duidelijk wordt dat er wel een behandelindicatie kan zijn 

en omdat het richting geeft aan de inhoud van de interventie.

Samengevat:
In plaats van niet-specifieke of secundaire TOS, kiezen we nu voor 

TOS samenhangend met ‘X’. Er is sprake van TOS samenhangend 

met ‘X’ als er naast de taalproblemen een duidelijk aanwijsbare en/

of vastgestelde ontwikkelings- of zintuiglijke stoornis bestaat. In alle 

andere gevallen spreken we van TOS.  De toevoeging specifieke TOS 
wordt hierbij losgelaten. De reden hiervoor is dat de term specifiek 

niet (meer) wenselijk is omdat inmiddels is aangetoond dat kinde-

ren met TOS vaak ook op andere gebieden moeilijkheden laten zien, 

zoals executief functioneren en/of werkgeheugen. 

gentie en een voldoende gehoor (zie ook 
kader 4). De TOS uit zich in de taalinhoud, 
de taalvorm en het taalgebruik. Bram 
heeft moeite met het begrijpen van taal en 
kan zich niet goed uiten. Hij heeft moeite 
om instructies in de klas te volgen en trekt 
zich terug tijdens gesprekken. De aanva-
ringen met leeftijdsgenoten lijken voort te 
komen uit de taalproblemen. Bram’s com-
municatieve redzaamheid is beperkt (zie 
ook kader 5). Aandacht en concentratie 
zijn sterke kanten van Bram; hij kan zich 
lange tijd op een taak richten. In één-op-
één contact met volwassenen is hij spon-
taan en houdt hij van grapjes maken. 

Het AC adviseert ouders de resultaten met 
school en de behandelend logopedist te 

bespreken. Ook schrijft het AC adviezen 
voor school en de behandelend logope-
dist. School wordt geadviseerd om een 
consultatie aan te vragen bij cluster 2. 
Indien de adviezen en het opstellen en 
uitvoeren van een handelingsplan op 
school tot onvoldoende resultaten leiden, 
kan school dit bespreken in het samen-
werkingsverband. Mogelijk komt Bram in 
aanmerking voor een verwijzing naar het 
speciaal basisonderwijs en/of een bege-
leidings- of onderwijsarrangement cluster 
2 (zie ook kader 6). 

Stroomdiagram diagnostiek TOS
Figuur 1 geeft een beknopt overzicht van 
de stappen die nodig zijn om tot de diag-
nose TOS te komen: 
1. Er zijn problemen met taalbegrip en/of 
taalproductie, die leiden tot belemmerin-
gen in het dagelijks functioneren. 
2. De taalproblemen worden niet veroor-
zaakt door een blootstellingsachterstand. 
Om dit uit te sluiten is onderzoek naar de 
moedertaal nodig bij NT2-leerders. Dit 
(complexe) onderdeel van het diagnosti-
sche proces is in dit artikel niet besproken 

Kader 7. Niet-specifieke TOS wordt TOS samenhangend met …

WIE AFWIJKT VAN EEN  
AANBEVELING, MOET DIT 

 MOTIVEREN IN HET  
ZORGDOSSIER
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>>

en kennis hierover is volop in ontwikkeling. 
3. Volgens het klinisch oordeel van de 
logopedist is het aannemelijk dat de 
taalproblemen niet vanzelf overgaan. 
Kenmerken die volgens studies op een 

hardnekkige TOS zouden kunnen wijzen 
zijn: leeftijd ouder dan 4 jaar, mannelijk 
geslacht, familiegeschiedenis met TOS en/
of dyslexie, zwak taalbegrip (naast zwakke 
taalproductie), achterstand in verschil-

lende taalaspecten, ernstige taalachter-
stand (Gerrits, Beers, Bruinsma & Singer, 
2017 p. 26-32). 
4. Als kan worden uitgesloten dat de taal-
problemen samenhangen met een andere 

FIGUUR 1. Stroomdiagram diagnose taalontwikkelingsstoornis (naar Bishop et al, 2017).
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1. Het kind heeft moeite met het  
produceren of begrijpen van taal en 

dit is van invloed op het dagelijks 
functioneren.

Blootstellingsachterstand

TOS samenhangend met  X

TOS

2. Het kind is niet of  
weinig bekend met de lokale taal  

(Nederlands/Fries). 

3. Er zijn klinische  
kenmerken van persistent  

taalprobleem.

4. Een 
ontwikkelings- of  

zintuiglijke stoornis samenhangend 
met taalproblemen kan worden  

uitgesloten.

 Het kind beheerst  
een andere taal  

leeftijdsadequaat. 
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ontwikkelings- of zintuiglijke stoornis, kan 
de diagnose TOS gesteld worden. Als er 
wel sprake is van een andere ontwikke-
lings- of zintuiglijke stoornis, spreken we 
van TOS samen hangend met ‘X’ (zie hier-
voor ook kaders 4 en 7). 

Bij kinderen jonger dan 3 jaar worden 
dezelfde stappen gezet, echter zal dan 
de diagnose ‘vermoeden van TOS’ zijn. In 
bovenstaand schema wordt niet gespe-
cificeerd wanneer er sprake zal zijn van 
mono- of multidisciplinaire diagnostiek. 
Zie hiervoor kader 2. 

Tot slot
In dit artikel zijn we ingegaan op verschil-
lende vragen uit het werkveld over de 
diagnostiek bij kinderen met een taalont-
wikkelingsstoornis. Een diagnose is de 
basis voor de toegang tot zorg en/of spe-
ciaal onderwijs. Diagnostiek is een pro-
ces waarin vele factoren een rol spelen. 
De logopedist gaat na aanmelding van 

een kind met taalproblemen samen met 
het kind en zijn ouders/verzorgers een tra-
ject in waarbij de hulpvraag centraal staat. 
De diagnose wordt niet alleen gesteld op 
basis van testgegevens maar door middel 
van klinisch redeneren aan de hand van 
alle verzamelde informatie (zie ook het 
stroomdiagram in Figuur 1). 

Wij hopen dat dit artikel bijdraagt aan 
meer duidelijkheid over de diagnostiek 
van TOS. De kennis over diagnostiek van 
TOS is nog altijd volop in ontwikkeling, 
waardoor nieuwe inzichten zich aan zul-
len blijven dienen. Voorop staat dat de 
logopedist altijd betrokken is bij de diag-
nostiek van TOS als een primaire profes-
sional en hierbij waar nodig samenwerkt 
met andere professionals. 
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D oor samen te beslissen zijn mensen tevredener 

over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de 

afspraken die zij met hun zorgverlener maken. 

Toch gaat het niet vanzelf. Deze campagne geeft zorg-

gebruikers en zorgverleners tips en hulpmiddelen om 

beter en vaker samen te beslissen. Het campagnebeeld 

zijn twee mensen, zorgverlener en zorggebruiker,  

met elkaar in gesprek. Een goed gesprek begint met 

‘Hallo’. Een simpel gegeven waar de campagne op is 

gebaseerd. 

Hoe meer mensen en organisaties met de campagne 

meedoen, hoe makkelijker het voor iedereen wordt om 

samen te beslissen. Daarom steunt de NVLF samen met 

de andere PPN-partners deze campagne en is speciaal 

voor alle betrokken organisaties en hun leden campag-

nemateriaal beschikbaar. Zo kan je eenvoudig meeliften 

op de landelijke aandacht voor Samen Beslissen. En 

het effect van de campagne groter maken. 

CAMPAGNE SAMEN  
BESLISSEN VAN START

Op maandag 6 september is een nieuwe,  

anderhalf jaar durende campagne over  

Samen Beslissen van start gegaan. Het is  

de grootste campagne over dit onderwerp  

ooit en het brede publiek gaat dit komende  

tijd zien en horen op TV, radio, billboards  

in print en online. Ook in de medisch specia

listische zorg, huisartsenzorg, paramedische  

zorg en wijk verpleging wordt het thema  

flink op de kaart gezet. 

In de online campagnekrant lees je alles over de cam-

pagne, het mediaplan voor 2021 en hoe jij mee kan 

doen. Je kan materiaal downloaden, zelf materiaal 

maken, materiaal bestellen en advertenties laten 

maken. Je vindt de online campagnekrant op begin-

eengoedgesprek.nl/campagne.

VIER SECTOREN WERKEN SAMEN
De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het 

programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet 

zich binnen de medisch specialistische zorg in voor 

meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer Samen 

Beslissen. Naast de medisch specialistische zorg richt 

de campagne zich op drie andere sectoren. Ook bin-

nen de huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkver-

pleging wordt ingezet op Samen Beslissen. De 

komende anderhalf jaar spreken we in deze vier secto-

ren dezelfde taal als het om Samen Beslissen gaat. Een 

mooi signaal naar patiënten en cliënten. Samen Beslis-

sen is overal belangrijk. Of je nou naar de huisarts, het 

ziekenhuis, een paramedische zorgverlener gaat of 

thuis zorg ontvangt.

ACHTERGROND
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Een kijkje in de  
keuken van het  

NVLF Jaarcongres

H et is inmiddels een goede traditie: Het NVLF 

Jaarcongres. Aan het moment waarop jij  

– virtueel of fysiek – de congresvloer oploopt, 

gaan maanden van organisatie en planning vooraf. 

Sterker nog, het hele jaar door staat Jaarcongres  

NVLF bij verschillende mensen op een to-do lijstje.  

‘Als het congres in november is geweest, komen we 

even een paar weken bij van de drukte’, vertelt NVLF-

programmamanager Yvonne Brookman-Van Essen. ‘In 

december evalueren we en in januari starten we met 

het nieuwe jaarcongres. Dat begint met het vaststellen 

van het nieuwe thema.’

Dit jaar is dat Logopedie gaat verder, met daaronder 

vier subthema’s: Innovatie & Wetenschap, Interprofes-

sioneel samenwerken, Werk & Organisatie en De cliënt 

centraal. Dit is het raamwerk dat de kapstok vormt voor 

de inhoud. ‘Tegelijkertijd ben ik bezig met het samen-

stellen van de programmacommissie. Als dat rond is, 

gaan die leden bij hun achterban vragen wat er tijdens 

het congres aan bod moet komen, passend binnen het 

thema. Op basis daarvan maken we het programma, 

met de opening van de voorzitter, de workshops en de 

Keynote-spreker. Dat alles duurt ongeveer tot aan de 

zomer. Na de zomervakantie ligt de nadruk op de orga-

nisatie van het praktische deel op de congreslocatie.’

IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD
Yvonne Brookman-Van Essen zit namens de NVLF in 

de programmacommissie, die verder is bestaat uit 

logopedisten die alle hoeken van het werkveld ver-

tegenwoordigen: het onderwijs, het ziekenhuis, het 

 verpleeghuis, de vrije vestiging, het wetenschappelijk 

onderzoek en studenten. Ilse Langevoort rondde voor 

de zomer haar studie Logopedie af en is na de zomer 

gestart met een master. Zij vertegenwoordigt de logo-

pedie-studenten. ‘Ik heb me aangemeld omdat ik de 

stem van studenten wil laten horen. Ook vind ik het 

leuk om samen met anderen iets moois op te zetten, 

gericht op ons vakgebied.’Ze legde haar oor te luiste-

ren bij medestudenten: Wat moet wat jou betreft aan 

bod komen tijdens het NVLF Jaarcongres? ‘Ze noem-

Vanaf eind september kun je je aanmelden voor het NVLF Jaarcongres Logopedie 

 gaat  verder! Een mooi moment voor een blik achter de schermen. Hoe komt het programma 

tot stand? Twee leden van de programmacommissie nemen je mee.

TEKST SUUS VAN GEFFEN
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den autismespectrumstoornissen en neurologische 

communicatiestoornissen. Maar ook onderwerpen 

waar tijdens de opleiding minder aandacht voor is, 

zoals logopedie bij dyslexie en dyspraxie.’

BREDERE OPZET
Nadat alle commissieleden een rondje langs collega’s 

uit hun werkveld hadden gemaakt, lagen er maar  

liefst 150 onderwerpen op tafel. Yvonne Brookman- 

Van Essen: ‘We gingen uit van 14 workshops. Daar pas-

sen geen 150 onderwerpen in, dus we hebben enorm 

 moeten schrappen. Het uitgangpunt daarbij was: welke 

onderwerpen zijn voor zoveel mogelijk logopedisten 

interessant of kunnen we, met een kleine aanpassing, 

voor veel mensen interessant maken?’ Ilse Langevoort 

geeft een voorbeeld. ‘Een onderwerp was de financiën 

van een eigen onderneming. Dat is voor studenten  

niet zo interessant, maar door de opzet wat breder  

te maken, hoe start je een eigen onderneming, met 

daarin aandacht voor de financiën, is het voor hen  

wél interessant.’

MEER PUNTEN
Een andere manier om 

zoveel mogelijk interes-

sante onderwerpen te 

belichten, was het uit-

breiden van het aantal 

workshops: van 14 naar 

26. Yvonne Brookman-

Van Essen: ‘Dat kan 

omdat het congres dit 

jaar opnieuw volledig 

digitaal is. Daar zit nog 

een voordeel aan: logo-

pedisten kunnen alle 

workshops volgen die ze 

willen. Op de dag zelf kunnen ze de workshops live 

volgen en de rest kunnen ze later terugkijken. En dat 

betekent ook dat ze meer punten krijgen voor de kwa-

liteitsregistratie.’ Je krijgt zes punten voor het bijwonen 

van het congres en nog eens één punt voor elke work-

shop waarvan je de opname naderhand terugkijkt.’

Dat het congres online is, heeft dus zo zijn voordelen. 

Maar niet alleen maar uiteraard. ‘Sommige activiteiten 

wil je gewoon graag samen in één ruimte doen. Lax vox 

bijvoorbeeld, zoals we in 2019 deden. Dat werkt niet 

online. In de toekomst zouden we het liefst naar een 

hybride vorm gaan: deels op locatie en deels online. 

Maar dat is duurder en we willen de toegang juist 

graag laagdrempelig houden. Dus dat is iets voor de 

evaluatie’, lacht ze.

Ilse Langevoort
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Het is bijna weer zover; op 26 november is het tijd voor het online  
NVLF jaarcongres 2021 Logopedie gaat verder! Het brede programma kent  
vijf lijnen – innovatie, interprofessioneel samenwerken, werk & organisatie,  
de ambities van de NVLF voor 2027 en de cliënt centraal - die aansluiten op  

de toekomst van het vak. We spraken met een aantal collega’s die binnen  
deze lijnen een workshop zullen geven. Laat je inspireren door het  

workshopaanbod van dit jaar!

TEKST MICHELLE IWEMA

LOGOPEDIE GAAT  
VERDER OP HET  

JAARCONGRES 2021!

KORTE PORTRETTEN

nieuwende wereld. Sandra: ‘Voorheen werd vooral 

gekeken naar de hardware; tegenwoordig kijken we 

naar de combinatie van hardware, software én vocabu-

laire. Het aantal vocabulaires is toegenomen, je kunt 

nu wel kiezen uit tien verschillende. Maar ook de kwa-

liteit ervan is verbeterd. Qua hardware zie je nieuwe 

technologie zoals een ingebouwde oogbesturingsmo-

dule, schokbestendige apparaten en tablets met vaste 

beschermhoezen en ingebouwde speakers. De visie op 

hoe een hulpmiddel wordt gebruikt, is de laatste paar 

jaar flink veranderd. Voorheen was het 

vooral een vorm die door de 

gebruiker werd ingezet. Nu is er 

tweerichtingsverkeer waarbij 

de gespreks partner in zijn 

of haar communicatie ook 

pictogrammen aanwijst 

op het hulpmiddel. De 

drempel om OC oftewel 

Ondersteunde Communi-

SANDRA KOSTER GEEFT DE WORKSHOP 
ONDERSTEUNENDE COMMUNICATIE EN DE  
NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN.

De laatste jaren is de keuze in communica-
tiehulpmiddelen enorm vergroot en 
 hierdoor wellicht ook wat complexer 
geworden. Met de workshop Onder-

steunde Communicatie en de nieuwste 

technologieën probeert Sandra – 

samen met Joke Geytenbeek- collega’s 

wegwijs te maken in deze steeds ver-

SANDRA:

De drempel om Ondersteunde 
Communicatie in te zetten 

wordt steeds lager.
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catie in te zetten wordt steeds lager. Mensen hoeven 

niet meer aan bepaalde voorwaarden te voldoen; we 

starten op steeds vroegere leeftijd en bij mensen van 

alle ontwikkelingsniveaus. Tevens zijn er goedkopere 

apps waardoor je niet altijd een aanvraag bij de zorg-

verzekeraar hoeft te doen. Hierdoor zien we de groep 

OC-gebruikers enorm toenemen.’ Omdat het congres 

net als vorig jaar online is, kost volgens Sandra meer 

voorbereiding om het verhaal goed over te brengen. 

Op technisch vlak vergt het eveneens meer van de 

spreker. Ook het spontane netwerken is wat lastiger. 

Maar zijn er ook pluspunten? ‘Je kunt workshops 

naderhand nog terugkijken. Hierdoor kun je in feite 

meer uit een congres halen en hoef je minder keuzes 

te maken in welke workshops je gaat volgen op de dag 

zelf. Ik hoop dat deze optie in de toekomst blijft 

bestaan in de vorm van een hybride congres.’ 

 

MARGOT WILLEMSEN GEEFT DE WORKSHOP 
HOE SCHRIJF JE EEN GROEPSLES.

De workshop die Margot gaat geven – die valt onder 
de lijn Werk & Organisatie - is gericht op logopedisten 
die werken in de zorg of het onderwijs. ‘Het is belang-

rijk dat als men op een plek wil werken met groeps-

lessen, medewerkers goed worden gefaciliteerd en 

opgeleid,’ vertelt zij. ‘Dat is niet heel ingewikkeld en 

geen lange weg, maar wel een belangrijk uitgangspunt. 

In de workshop licht ik toe hoe dit georganiseerd kan 

worden, wat hierbij belangrijk is en hoe dit op een 

werkplek kan worden opgezet. Leerkracht, groepslei-

ding en logopedist komen door deze aanpak van 

samen werken tot samenwerken. Ieders rol wordt 

besproken en de randvoorwaarden komen aan bod. 

MARGOT: 

Er is zoveel uit te wisselen en 
van elkaar te leren.

Co-teaching heeft een 

groot aandeel in de juiste 

aanpak en is een middel om 

samen het taalonderwijs in de 

groep of klas kwalitatief goed 

vorm te geven. Dit zal ik illustreren 

met enkele filmbeelden. Ik hoop in deze 

workshop te komen tot een goede interactie met de 

deelnemers, waarbij vragen gesteld kunnen worden en 

onderling goede uitwisseling kan plaatsvinden.’ 

Voor Margot is het de eerste keer dat zij een workshop 

op het congres geeft: ‘Ik ben wel als standhouder gere-

geld op het congres geweest en pikte dan onderdelen 

van het programma mee. Het is altijd leuk en waarde-

vol om collega’s, soms oude bekenden, te ontmoeten 

en spreken. Er is veel onderlinge herkenning en dat is 

leuk. En er is zoveel uit te wisselen en van elkaar te 

leren! Ik hoop dat mijn workshop de deelnemers inspi-

reert en hen tools geeft om mee aan de slag te gaan in 

de groep. Verder hoop ik dat veel logopedisten uit het 

onderwijs de weg naar het congres weten te vinden. 

De groep logopedisten in onderwijs is niet heel groot 

en staat op sommige vlakken onder druk. Alleen 

samen kunnen we daarin iets bereiken.’

BARBARA VAN OLFFEN GEEFT DE WORK-
SHOP LOGOPEDIE BIJ TRANSPERSONEN.

Een workshop uit het aanbod dat zeker populair zal 
zijn bij stemtherapeuten  is de workshop Logopedie 
bij transpersonen. Deze wordt gegeven door Barbara 

van Olffen, samen met collega Barbara Goes. Dit rela-

tief onbekende behandelgebied is de laatste jaren 

enorm gegroeid en volgens  Barbara kan het verster-

king van collega’s goed gebruiken. ‘Er is zoveel vraag 

naar  specialisten, de wachtlijsten staan vol. Waar het 

eerder een ondergeschoven kindje was binnen de 

logopedie, komt er nu steeds meer bekendheid rond 

het belang van dit aspect in de behandeling van trans-

personen. Inmiddels wordt het wel erkend als een nor-

maal facet binnen de transgenderzorg. Maar door de 

kleine groep specialisten is het soms toch nog lastig 
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om afspraken te maken met ver-

zekeraars. Maar hoe groter de 

groep specialisten wordt, des 

te sterker we zouden staan. 

Er is zoveel vraag, dat cliën-

ten nu vaak ver moeten reizen 

voor de behandeling. Hopelijk 

maken we meer collega’s tij-

dens het congres enthousiast 

voor deze mooie en interessante 

behandelingen, zodat we samen voor 

elkaar kunnen krijgen dat de logopedische zorg voor 

transpersonen laagdrempelig toegankelijk wordt.’

Logopedie bij transpersonen valt op het congres onder 

de lijn De Cliënt Centraal. Volgens Barbara de perfecte 

lijn, aangezien er bij het aanpassen van de stem veel 

meer komt kijken dan alleen de toonhoogte verande-

ren en stemoefeningen doen. ‘Een stem is heel erg 

persoonlijk; je wordt eraan herkend door geliefden, 

vrienden. Je nieuwe stem gebruiken, kan hierdoor een 

stukje angst opleveren. We nodigen daarom de familie 

ook uit om een behandeling mee te volgen. Dat kan 

helpen om de angst te overwinnen. Ook zijn wij als 

behandelaars van dichtbij getuige van de transitie van 

transpersonen. We zien hoe ze zich anders gaan kle-

den, het resultaat van de operaties die ze ondergaan, 

de lichaamstaal die verandert. Hoe ze opbloeien in  

de loop van het proces. Het is prachtig om te zien hoe 

wij ook bijdragen aan het proces waarbij zij zichzelf 

worden. Ik krijg regelmatig berichten van cliënten die 

vertellen hoe blij ze zijn met hun transitie en hoe de 

verandering van hun stem daaraan heeft bijgedragen. 

Dat zijn momenten waarop je weet waarom je dit vak 

doet. Prachtig vind ik dat! Een andere reden dat we zo 

goed onder deze lijn vallen is omdat ik voor de work-

shop een cliënt van mij heb uitgenodigd aan wie vra-

gen gesteld mag worden. Mijn cliënt is transvrouw en 

kan vertellen hoeveel logopedie voor haar transitie 

heeft betekend. Het persoonlijke aspect zal collega’s 

hopelijk extra raken.’

TINEKE VAN HUIZEN EN VERA VAN HEUGTEN 
GEVEN DE WORKSHOP DIAGNOSTIEK 
VAN TOS: DILEMMA’S IN DE PRAKTIJK.

Tot slot geven geven Tineke van Huizen en Vera van 
Heugten – samen met hun HU- collega’s Annemieke 
de Groot en Ingrid Singer - op het congres de work-
shop Diagnostiek van TOS: dilemma’s in de praktijk.  
Er leven in de praktijk veel vragen over de diagnostiek 

van TOS, zoals de rol van intelligentieonderzoek, het 

gebruik van de term niet-specifieke TOS, het verschil 

tussen de diagnose TOS en indicatiestelling voor spe-

ciale zorg of onderwijs, het beslissen over verwijzing 

naar het audiologisch centrum, beredeneerd afwijken 

van de richtlijn TOS en de rol van de logopedist bij het 

stellen van de diagnose. 

In de workshop- die valt onder de lijn Interprofessio-

neel samenwerken- delen zij recente inzichten met 

betrekking tot de diagnostiek van TOS (ook te lezen in 

het artikel op pagina 18). Zij gaan hierover aan de hand 

van casuïstiek en theorie met elkaar in gesprek. Vera 

en Tineke: ‘De logopedist is als primaire professional 

altijd betrokken bij de diagnostiek van TOS. We hopen 

logopedisten in deze workshop handvatten en meer 

houvast te geven ten aanzien van de diagnostiek, 

zodat we met elkaar de rol die wij als logopedist 

 hebben, kunnen versterken. Hier is het NVLF-congres 

natuurlijk bij uitstek de plek voor! Kennis delen, 

 ervaringen uitwisselen én ruimte voor discussie. 

Met enthousiaste vakgenoten die allemaal 

één gemeenschappelijk doel hebben: 

de best mogelijke zorg bieden aan 

kinderen met TOS. We kijken ernaar 

uit hierover samen in gesprek  

te gaan!’

TINEKE EN VERA: 

Kennis delen, ervaringen  
uitwisselen én ruimte voor  

discussie.

BARBARA: 

Het persoonlijke aspect  
zal collega’s hopelijk  

ook extra raken.

F
O

TO
: STIJN

 RADEMAKER 
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Denkvierkanten is een spel met 
fotokaarten. Het spel zit in een 

doosje van 15x15 cm en bestaat uit 

40 kaarten met 4 afbeeldingen. 

Het is de bedoeling om verschillen 

en overeenkomsten te zoeken 

tussen de afbeeldingen op de 

kaart en om aan te geven welke er 

volgens jou niet bij hoort en 

waarom je dat vindt. 

Het leuke van het spel is dat alles 

goed kan zijn en dat een ant-

woord nooit fout is. Overeenkom-

sten en verschillen kunnen 

semantisch van aard zijn, maar 

ook visueel of fonologisch. Bij elke 

kaart hebben de makers minimaal 

3 opties bedacht. De goede ant-

woorden zitten niet bij de kaarten. 

Er wordt vanuit gegaan dat je door 

creatief denken en goede samen-

werking tot de oplossing kunt 

komen. Als voorbeeld: Een kaart 

waarop een konijnenhok, vissen-

kom, kokosnoot en vogelkooi 

afgebeeld staan. Op meerdere 

manieren kan je hiernaar kijken. 

Het aantal lettergrepen is niet 

gelijk, sommige woorden hebben 

een v en anderen niet, goudvis 

hoort er niet bij, want de rest 

bevindt zich op het land. Of juist 

kokosnoot niet want daar kan 

geen dier in, of is als enige niet 

gemaakt door mensen, of is de 

enige vrucht. Of vissenkom hoort 

er niet bij, omdat je die als enige 

niet open kunt maken en als enige 

niet begint met een k.

De afbeeldingen zijn duidelijk en 

van deze tijd. Het is prachtig 

materiaal om de woordenschat uit 

te bereiden en om, taal-denkrela-

ties, zinsbouw, logisch en creatief 

denken te stimuleren. Doordat er 

meerdere oplossingen mogelijk 

zijn, bieden de denkkaarten veel 

gespreksstof en zijn ze goed 

bruikbaar voor zowel individuele 

als groepsbehandelingen. Doordat 

er samen over de afbeeldingen 

gepraat wordt, is het materiaal 

bruikbaar voor zowel de jongere 

als de oudere kinderen in de prak-

tijk en zelfs voor volwassenen. Een 

absolute aanrader voor de logo-

pedische praktijk!

Barbara Vriens
logopedist

Plassen op de weg
 L. Schimel, 2019, NIK-NAK, 40 pag., 

€14,-, ISBN 9789493136281 

Het boek Plassen op de weg  
is een tweetalig kinderboek, 
beschikbaar in verschillende 
talen (Arabisch, Engels, Farsi, 
Frans, Koerdisch (Ardalani),  
Roemeens en Turks). 

Een jongen en zijn vader komen 

tijdens het wandelen naar huis 

veel plassen tegen. Samen wan-

delen ze verder en praten over 

wat zij onderweg zien. Daarna 

 krijgen de jongen en zijn vader  

te maken met een situatie die er 

toe leidt dat de jongen boze 

gevoelens ervaart.

Het boek begint met een stukje 

waarin de intentie duidelijk wordt 

gemaakt ‘niet de dingen verande-

ren als je anders kijkt; maar jij’. Dit 

zorgt ervoor dat je al een voor-

proefje krijgt van de boodschap  

in het boek en het nodigt uit om 

verder te lezen. Opvallend is de 

keuze voor de kleuren van de 

illustraties, aardse tinten en sim-

pel kleurgebruik. De nadruk blijft 

hierdoor liggen op de boodschap 

van de woorden. 

In het verhaal is er veel aandacht 

voor het hebben van een eigen 

beleving van de dingen die 

gebeuren. Hierover kan gepraat 

worden zonder dat je afstand 

hoeft te nemen van je eigenheid. 

In het verhaal is er veel  
aandacht voor het hebben  
van een eigen beleving van  
de dingen die gebeuren

Denkvierkanten
J. de Vink, 2020, www.vouwjuf.nl, €15,-
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Op je blauwe ogen
Verbinden & vertrouwen  

in de zorg
J. de Bruijn, J. Coolen en  

M. Doevendans, 2020,  

Uitgeverij SWP, 152 pag., €21,90,  

ISBN 9789088509605

‘Op je blauwe ogen’ is een boek 
over de mooie, maar ook ingewik-
kelde kant van de zorgverlening, 
over het opbouwen van een ver-
trouwensrelatie met cliënten en 
familie. In 14 hoofdstukken wordt 

een breed scala aan methodieken, 

werkmethodes, behandelvormen, 

beschreven. Bovenal worden er 

praktijkervaringen gedeeld. Veelal 

komen medewerkers uit de 

gehandicaptenzorg en GGZ aan 

het woord, maar ook drie cliënten 

en één familielid geven hun visie 

op vertrouwen en verbinden in 

zorgrelaties.

De rode draad die door alle 

 verhalen loopt, is de rol en het 

belang van jezelf laten zien, echt 

en oprecht zijn, aanwezig zijn, en 

de uitdaging om daarin aandacht 

te schenken aan je eigen behoef-

tes, naast die van de cliënt het 

kijken vanuit het perspectief van 

de cliënt een belangrijke plaats in. 

Onze behoefte als zorgverleners 

om zaken op te losse en beter te 

maken wordt door een cliënt op 

een prettige manier gerelativeerd 

met de uitspraak ‘Het gaat beter 

met me sinds het af en toe niet 

goed met me mag gaan’, en op 

een andere manier met de uit-

spraak ‘Stel jezelf niet als doel dat 

ik moet groeien, maar stel jezelf 

als doel dat jij wilt groeien in het 

contact met mij’. 

Aan bod komen onder andere 

methodes en benaderingswijzen 

als De Presentiebenadering, 

Anders Kijken (methode Heijkoop), 

Heartmath en KijkOmkering. Alles 

wordt op een zeer leesbare en 

inspirerende wijze beschreven aan 

de hand van herkenbare situaties 

uit de dagelijkse praktijk van de 

zorg. Het boek houdt je direct een 

spiegel voor (‘Hoe doe ik het?’, 

‘Wat gaat al goed en wat kan nog 

beter?’) en staat boordevol tips  

en ideeën om je vaardigheden te 

vergroten.   

Daphne Heijstek
logopedist

Middenin het verhaal ziet de jon-

gen een meisje aan de rand van 

een plas staan. In het boek is zij 

de enige figuur met felgekleurde 

kleren. Hierbij wordt de nadruk 

gelegd op het feit dat zij ’volgens 

de laatste mode’ gekleed is. 

 Duidelijk wordt dat de uiterlijke 

kenmerken van dit meisje symbool 

staan voor het “in ‘hokjes’ denken” 

binnen de maatschappij. Dit 

schept bij de jongen ook een filter 

waardoor hij haar communicatie 

interpreteert als ’bazig en arro-

gant’. Zijn vader bekijkt dit het 

meisje vanuit een ander perspec-

tief waardoor zijn gevoelsbeleving 

over dezelfde situatie anders is.

Dit boek is voor kinderen van  

ca. 8 tot 12 jaar. Het boek zou 

goed kunnen aansluiten bij een 

pragmatische hulpvraag. Beschrij-

ven van gevoelens, praten over 

wat anderen doen en  conversa-

tievaardigheden reden geven met 

betrekking tot een waardeoordeel 

en het leggen van causale ver-

banden komen uitvoerig aan bod. 

De wijsheid van het boek kan 

soms wat volwassen van aard zijn.  

Hierdoor kan de ware boodschap 

verloren gaan wanneer dit boek 

zonder begeleiding gelezen wordt. 

Ceren Şen
logopedist

Stel jezelf niet als doel dat ik 
moet groeien, maar stel jezelf 
als doel dat jij wilt groeien in 
het contact met mij 

Het boek houdt je direct een spiegel voor en staat  
boordevol  tips en ideeën om je vaardigheden te vergroten

>>
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Slikken, kreng!
P. Lou, 2020, Jalapeño Books, 235 pag., 

€20,-, ISBN 9789082667998

Slikken, kreng! is geschreven  
door Pip Lou, pseudoniem voor 
Malou Dusseldorp. Pip is klinisch 

logopedist en nachtburgemeester 

van Gouda. 

De titel in combinatie met de kaft 

(een likkende tong langs 

gekleurde lippen) zet gelijk de 

toon. Maar, nadat ik mijn eerste 

bedenkingen opzij had gescho-

ven, begon ik plezier te krijgen in 

het lezen. Het boek is eerlijk, rauw 

en hier en daar behoorlijk pikant. 

Er staan veel scheldwoorden in, 

waar ik me persoonlijk af en toe 

aan ergerde. Het boek is geschre-

ven met veel humor en ik heb ook 

echt moeten lachen. Het is echter 

niet alleen maar een ‘leuk’ ver-

haal. Naast dat het een persoon-

lijk relaas van de schrijfster is, met 

ups en downs, stelt het taboes op 

het gebied van seks als (gespreks)

onderwerp aan de kaak en de 

bestaande verschillen tussen 

mannen en vrouwen. Dat begint 

namelijk al bij het beroep van de 

schrijfster; slikexpert. De schrijf-

ster begeeft zich op Tinder en 

haar beroep prikkelt haar mede- 

tinderaars enorm. Ze vraagt zich 

o.a. af of dit, wanneer ze een man 

was geweest, dezelfde reacties op 

had geroepen. Ook schrijft ze 

openhartig over haar belevenis-

sen als vrijgezelle vrouw, inclusief 

gênante doktersbezoeken.  

Het boek gaat niet zozeer over het 

vak logopedie. Het boek gaat wèl 

over een jonge vrouw; haar 

beroep, haar privéleven en alles 

wat daarbij komt kijken. Het boek 

is geschreven vanuit gevoel met 

een flinke dosis zelfspot en 

humor. Maar het stipt zeer zeker 

ook serieuze maatschappelijke 

kwesties aan. Toen ik tijdens het 

lezen een paar keer hardop moet 

lachen, vroeg mijn partner wat er 

zo grappig was. Ik heb gezegd dat 

hij het vooral zelf maar moet gaan 

lezen. 

José de Groot
logopedist

Het Taalmonster van Kaat
Een boek over leven met TOS

J. Ipenburg & E. van Niel, 2020,  

Levendig Uitgever, 32 pagina’s, €14,95, 

ISBN 9789491740930

“Kaat heeft een taalontwikke-
lingsstoornis (TOS). Dat betekent 

dat je taal moeilijk vindt. Het 

begrijpen van wat andere mensen 

zeggen is lastig, maar ook zelf 

 dingen vertellen is moeilijk”. Dit 

boek geeft op een herkenbare 

wijze weer hoe het leven voor 

Kaat is, met het taalmonster in 

haar hoofd. Ook lees je hoe Kaat 

uiteindelijk door veel mensen 

geholpen wordt om samen met 

het monster minder in de war te 

raken van taal.

Dit prentenboek is in de eerste 

plaats geschreven voor kinderen 

met TOS vanaf zes jaar. In de 

tweede plaats wil dit boek er 

graag zijn om deze stoornis 

bekender te maken in de omge-

ving van een kind met TOS, 

 waardoor deze begripvoller kan 

reageren op de problematiek. Het 

boek maakt het ook mogelijk om 

over de symptomen en gevolgen 

van TOS te praten met de ouder 

en/of begeleider. De begeleider 

kan een logopedist, maar ook  

een ambulant begeleider of leer-

kracht zijn. 

Het prentenboek staat vol met 

beeldende tekeningen die goed 

weergeven wat het Taalmonster in 

het hoofd van Kaat doet. Ook 

geeft het goed en herkenbaar de 

emotie weer op het gezicht van 

Kaat in de verschillende situaties. 

Tevens staan er op verschillende 

bladzijdes vragen in een kader. 

Deze vragen zijn een goede 

manier om het gesprek met een 

kind met TOS te openen.

Het prentenboek maakt op een 

mooie en inzichtelijke manier 

 duidelijk waar kinderen met een 

TOS tegenaan lopen, waar hun 

kwaliteiten kunnen liggen en wat 

er gedaan kan worden om deze 

 kinderen te ondersteunen. Het 

is een perfect boek om op een 

laagdrempelige manier TOS 

bespreekbaar te maken.

Yasmijn Moonen-Krämer
logopedist
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Pensioen, zonder al dat gedoe 

Pensioen is ingewikkeld en duur? Kan dat niet beter? Reken maar! De financiële schatmeesters van 
BonnierVeraa hebben na grondig onderzoek Brand New Day Bedrijfspensioen gekozen als de meest 
geschikte aanbieder van pensioen voor elke logopedist.  

De NVLF juicht dit van harte toe. Eindelijk geen gedoe meer!  

 

Begrijpelijk en lage kosten 
 
Een begrijpelijke pensioenregeling tegen 
zéér lage kosten. Dat biedt Brand New 
Day. Zo bouwen uw logopedisten een 
mooi pensioenpotje op. 
 
Meer dan alleen pensioen 
 
Pensioen is erg belangrijk. Natuurlijk als 
appeltje voor de dorst. Maar er is meer. 
Een goede pensioenregeling zorgt 
ervoor dat er geld is als een medewerker 
onverhoopt overlijdt of 
arbeidsongeschikt wordt.  

Lekker modern en online 
 
Inderdaad, uw logopedisten kunnen 
gewoon vanaf elke smartphone, tablet 
en PC hun pensioen bekijken. 
 

In goede handen 
 
De specialisten van BonnierVeraa helpen 
u op een fijne manier. Zij werken al jaren 
met logopedisten én pensioen, dus u 
bent in ervaren handen.  
 

Scan de QR-code om meer te lezen 
over bedrijfspensioen via de NVLF 
 

 

 

 

Reageer nu 

Interesse? BonnierVeraa legt u graag uit wat het pensioen precies inhoudt.  
Bel naar 0413-27 00 74 of stuur even een e-mail naar pensioen@bonnier-veraa.nl. Het prentenboek staat vol met 

beeldende tekeningen die goed 
weergeven wat het Taalmonster 
in het hoofd van Kaat doet
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NIEUW VOOR DYSFAGIE
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*

De nieuwe ThickenUP® Gel Express bespaart je tijd en moeite 
bij de bereiding van verdikte dranken. De liquide vorm laat 
toe om snel de beoogde viscositeit van uitdagende dranken 
(melk, sinaasappelsap, orale medische voeding) te bereiken in 
vergelijking met verdikkingsmiddel op poederbasis.**

ThickenUP® Gel Express is eenvoudig in gebruik dankzij de 
handige doseerpomp en een consistente dosering voor alle 
dranken. Het is inzetbaar in verschillende settings.

ThickenUP® Gel Express verbetert de veiligheid en doeltreffendheid 
bij het slikken door de viscositeit te verhogen en is amylase resistent. 

 Consistente bereiding volgens  IDDSI-niveaus 1-4*** 
 Hygiënisch doseren 
 Geeft een gladde structuur die niet klontert

**Getest in vergelijking met ThickenUP®  Clear
*** IDDSI= International Dysphagia Diet Standardisation Initiative.
Voeding voor medisch gebruik moet onder medisch toezicht worden gebruikt.

Nestlé Health Science, Hoevestein 36G, 4903 SC Oosterhout • www.NestleHealthScience.nl

* De handeling maakt het verschil

Maak kennis met het  
volledige dysfagie assortiment, 

bezoek onze website.

Vraag vandaag  
nog uw monster aan

Vloeibaar instant  
verdikkingsmiddel  

voor dranken en  
gerechten
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