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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

Meer informatie en inschrijven vóór 18 maart 2022 op: www.aanmelder.nl/
aphasiaclinics2022. Kosten 145 euro (incl. lunch). Betaling via iDEAL op onze 
aanmeldpagina. Accreditatie wordt aangevraagd. Er komt een online alterna-
tief (met aangepast bedrag) indien COVID maatregelen aangescherpt worden.

WETENSCHAP EN PRAKTIJK VERENIGD: PARTICIPATIEF 
ACTIEONDERZOEK NAAR COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE BIJ 
CHRONISCHE AFASIE (COPACA) & NIEUWSGIERIG SAMENWERKEN 
   Rimke Groenewold, Universitair Medisch Centrum Groningen
AANLEREN, TOEPASSEN EN GENERALISEREN:
VAN COMMUNICATIE NAAR PARTICIPATIE    
   Mia Verschaeve en Clarinda Otterspeer, 
   Hersenletsel-Afasiecentrum De Zellingen
PARTNERTRAINING BIJ AFASIE IN RIJNDAM: 
MET OF ZONDER PACT?
   Sandra Wielaert, Rijndam Revalidatie, Rotterdam
TOWARDS EMPOWERING CONVERSATIONAL AGENCY IN APHASIA    
   Marion Leaman, University of Kansas Medical Center, USA
DISCUSSIE - COMMUNICATIEVE TOEGANKELIJKHEID: 
HOE VER GA JE?     
   Maren van Rijssen, Hogeschool Utrecht & Philine Berns, 
   Hogeschool Rotterdam 
HOE WOORDEN KUNNEN HELPEN EN SCHADEN IN DE ZORG    
   Liesbeth van Vliet, Universiteit Leiden
DON’T GET A STROKE ON A FRIDAY NIGHT    
   Aphasia Drama Group, Dirk den Ouden, University of South       
   Carolina, USA  

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

aphasiaaphasia
clinicsclinics 20222022

In gesprek: Horen wat niet is gezegd

Voor deze lustrumeditie, de 10e Aphasia Clinics, gaan we terug naar de basis waar 
alles om draait: communicatie. Hoe gaan de gesprekken van personen met afasie 
(PMA) met familie, vrienden, vreemden en andere PMA? Hoe verloopt het nu echt 
in de zorginstelling en in huiselijke sferen? Komen de ervaringen van familie 
en logopedisten overeen? Wat is de bijdrage van afasiecentra? Brengen PMA’s 
nieuwe gespreksonderwerpen in? Hoe verloopt de communicatie met andere zorg-
disciplines? Hoe kun je met (non)verbale communicatie de PMA's het beste berei-
ken in de gezondheidszorg? De dag wordt afgesloten met een geweldig Amerikaans 
theater initiatief waardoor PMA's weer volop meedoen met de maatschappij. 

25 MAART 2022 / 10.00 - 17.00 UUR / CENTRALE BIBLIOTHEEK (alternatief: online) / ROTTERDAM 

PROGRAMMA 
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VOORWOORD

Professionals 

De coronacrisis heeft ons naast een 

hoop ellende mogelijk ook nog iets posi-

tiefs gebracht. Ik denk dat we daarmee als 

beroepsgroep en NVLF ons voordeel kunnen doen. 

Door het vele thuiswerken zijn managers zich gaan 

afvragen hoe ze zicht kunnen houden op het werk van 

hun medewerkers. Managementdeskundigen gaven 

een verrassend antwoord: niet! En, zeiden ze erbij, als 

het gaat om professionals is dat ook helemaal niet 

nodig. Je moet niet controleren, maar inspireren. 

Ondersteun professionals door ze te laten doen wat zij 

denken dat het beste is. Dan bereik je het meest. Op 

kantoor of thuis maakt dan niet uit. Natuurlijk maak je 

van tevoren goede afspraken. Je spreekt samen af wat 

de te verwachten resultaten zijn, binnen welk tijds-

bestek je ze kunt bereiken en wat het budget is waar-

binnen je moet blijven. 

Dit gegroeide besef is ook waardevol voor de logope-

die, in de strijd tegen overbelasting door administra-

tieve rompslomp en ter bevordering van werkplezier. 

Geef professionals de ruimte. Laat zorgverzekeraars ze 

inspireren en ondersteunen in plaats van controleren. 

Laat deze werkwijze toe in het onderwijs en binnen 

ziekenhuizen. Je zult zien dat gesprekken met leiding-

gevenden een heel ander karakter krijgen.

Er is één voorwaarde. Professionals moeten hun basis 

op orde hebben. Ze moeten aantoonbaar op de 

hoogte zijn van de nieuwste inzichten, zich blijven bij-

scholen en bereid zijn met nieuwe middelen zo doel-

matig mogelijk te werken. Dat houdt in dat de 

professional niet alleen uitblinkt in het eigen vakge-

bied, maar ook het proces beheerst. Dus vaardigheden 

heeft om doelen binnen gestelde kaders te halen. 

Dit is het uitgangspunt geweest bij het formuleren van 

de NVLF-ambities voor 2027 en de daaruit afgeleide 

plannen voor het komend jaar: inspiratie en onder-

steuning van de professionals. 

MICHEL DUTRÉE
VOORZITTER NVLF
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A ls logopedisten willen we bijdragen aan maat-

schappelijke participatie van onze cliënten. De 

testen en instrumenten die we kunnen gebrui-

ken zijn echter vaak gericht op het in kaart brengen van 

de stoornis zelf. Uitkomsten 

over stemkracht, woordvin-

ding, actieve woordenschat 

en zinsbouw geven weinig 

inzicht in de dagelijkse com-

municatie en de mogelijkhe-

den en belemmeringen die 

een cliënt hierin ervaart. Wat 

betekent bijvoorbeeld het 

aantal gestotterde lettergre-

pen voor deelname aan een 

vergadering? Het systema-

tisch in kaart brengen van 

ervaren belemmeringen in de 

communicatie in het dagelijks 

leven is belangrijk. Met deze 

informatie kunnen logopedist 

en client samen logopedi-

sche behandeldoelen opstellen, zodat iemand 

ondanks zijn communicatieve uitdagingen optimaal 

kan participeren in het dagelijks leven. Daarnaast biedt 

het de mogelijkheid de gestelde doelen te evalueren.

Helaas bestaat er geen goede vragenlijst om commu-

nicatieve participatie in kaart te brengen. Bestaande 

vragenlijsten vormen voor communicatie-kwetsbare 

doelgroepen een grote uitdaging; ze begrijpen de vra-

gen vaak niet, waardoor de uitkomsten een verkeerd 

beeld geven van de ervaringen en effecten. Hierdoor 

Van de  
wetenschapsraad

Project COPE: Communicatie Optimalisatie door Participatie Ervaringen

wordt hun stem niet gehoord en kunnen zorgprofessi-

onals hun zorg minder goed afstemmen. Daarnaast zijn 

vragenlijsten vaak stoornisspecifiek en niet te gebrui-

ken voor meerdere communicatieve stoornissen. 

Consortium
Met het landelijke project COPE 

(Communicatie Optimalisatie 

via Participatie Ervaringen)  

wil het Consortium PROMs in 

Speech and Language Therapy 

dit probleem oplossen. Binnen 

het project zal een vragenlijst 

ontwikkeld worden, gericht op 

het meten van communicatieve 

participatie. Daarnaast zal  

een persoon-specifieke doel-

stellingsmethode ontwikkeld 

worden, waarmee participatie-

gerichte doelen opgesteld 

 worden. 

Online kunt u lezen uit wie het consortium bestaat: 

www.nvlf.nl > tijdschrift logopedie

Zeer relevant
COPE wordt gefinancierd door middel van een subsidie 

van ZonMw, die op initiatief van de Wetenschapsraad 

is aangevraagd. ZonMw beoordeelde dit project als 

zeer relevant.

Meer informatie over project COPE vind je op  

www.nvlf.nl/cope.
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Masterclass
In november gaf Prof. Dr. Ellen Gerrits 

in samenwerking met het projectteam 

van COPE een online masterclass.  

In deze masterclass licht zij samen 

met projectleider Lizet van Ewijk en 

promovendi Laurien Brauner en Eline 

Alons het project toe en worden  

vragen van deelnemers beantwoord. 

Je kunt de masterclass terugkijken via 

www.nvlf.nl/terugkijken-webinars/. 
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In deze  

rubriek vind je  
KORTE BERICHTEN  

uit het vakgebied  

logopedie of NIEUWS  
dat jouw werk  

kan raken.

KORT!
SAMENSTELLING DE REDACTIE
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Terugkijken: Inspiratiesessie 
Virtual Reality

Virtual Reality (VR) wordt steeds vaker 
toegepast in de zorg. In 70% van de 
Nederlandse ziekenhuizen wordt VR  
al op de een of andere manier toege
past. Wat kan VR betekenen voor de 
logopedie en jouw dagelijkse werk?

Begin november organiseerde de  

NVLF een online inspiratiesessie over 

VR. Tijdens deze sessie krijg je inzicht 

in wat Virtual Reality is en wat het  

in de toekomst kan betekenen voor 

logopedisten en cliënten.

 Kijk de inspiratiesessie terug via  

www.nvlf.nl/terugkijken-webinars/. 

Deze webinar is geaccrediteerd  

voor 1,5 punt.

Wtza: wat betekent deze 
nieuwe wet voor jou? 

Op 1 januari 2022 treedt de Wet  
Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in 
werking. Deze wet heeft nieuwe 
 toetredingsregels voor zorgaanbieders, 
waaronder logopedisten. Helaas komen 
er door de invoering van de Wtza 
nieuwe administratieve lasten bij. 

Onevenredig 
De NVLF betreurt het, dat 

het Minis terie van Volks-

gezondheid, Welzijn en 

Sport een nieuwe en niet 

goed werkbare regeling 

Wet Toetreding Zorgaanbie-

ders instelt die fraude moet 

tegengaan. Vanuit de NVLF en 

PPN is meermaals bij VWS aangege-

ven dat deze regeling kleine praktijken 

en ZZP’ers onevenredig raakt. 

 www.nvlf.nl/wtza

Factsheet TOS geüpdatet
Kinderen met taalontwikkelingsstoornis worden de laatste jaren beter 
gesignaleerd. Zo kunnen ze sneller zorg ontvangen op de voor hen best 
passende plek. Maar over hoeveel kinderen gaat het nu eigenlijk?

In een factsheet maken de NVLF, de FENAC en SIAC inzichtelijk  

hoeveel kinderen zorg ontvangen binnen eerstelijns logopedie, 

audiologische centra en ZG-behandeling. De factsheet is onlangs 

geüpdatet met data tot en met 2019.

 Bekijk de factsheet op www.nvlf.nl/nieuws/factsheet-tos/. 



7

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE NUMMER 6  |  DECEMBER 2021

Terugkijken:  
Webinar Dyslexie

Begin september werd de brede vak
inhoudelijke richtlijn Dyslexie, en  
het Protocol Dyslexie Diagnose & 
Behandeling 3.0 gepubliceerd door  
het Nederlands Kwaliteitsinstituut 
Dyslexie (NKD). Welke onderdelen  
van de richtlijn zijn relevant voor logo
pedisten? Welke wijzigingen zijn er in 
het protocol gedaan ten opzichte van 
2.0? Wat betekent dit concreet, inhou
delijk en randvoorwaardelijk, voor de 
zorg die logopedisten leveren als onder
deel van de vergoede dyslexiezorg?

In het Webinar Dyslexie geeft logope-

dist en orthopedagoog Manon van der 

List inzicht in de richtlijn. Marijke van 

Grafhorst en Jolanda Roelfsema, werk-

zaam bij het NKD, laten je kennismaken 

met het Protocol 3.0 en bespreken  

de wijzigingen ten opzichte van het 

Protocol 2.0.

Dit webinar is uitsluitend bestemd  

voor leden van de NVLF. Deelname 

 is gratis als onderdeel van het  

NVLF-lidmaatschap.

 Kijk het webinar terug via  

www.nvlf.nl/terugkijken-webinars/ 

Amsterdam UMC heeft op 12 oktober IDDSI (Internatiol Dysphagia  
Diet Standardisation Initiative) geïmplementeerd: het raamwerk dat  
voedingsconsistenties wereldwijd op gestandaardiseerde wijze indeelt. 

Een projectteam van logopedisten, diëtisten, koks, voedingsassisten-

ten, ICT-specialisten en stafadviseurs voeding en communicatie heeft 

gewerkt aan een soepele overgang naar het gebruik van IDDSI. Alle 

voedingsproducten op beide locaties zijn uitgebreid getest door 

logopedisten en diëtisten en hebben een IDDSI-level gekregen. Het 

is nu mogelijk in het elektronisch patiëntendossier Epic de afzonder-

lijke levels te orderen. Op locatie AMC (en binnenkort op locatie 

VUmc) is de dieetorder gekoppeld aan het foodmanagementsysteem 

van de voedingsassistent. Zij krijgt op de tablet de producten te zien 

die passen bij het IDDSI-level dat de logopedist heeft geadviseerd 

op basis van slikonderzoek. Zo is voor elke zorgverlener duidelijk 

welke voedingsproducten geschikt zijn voor een patiënt met dysfagie. 

Amsterdam UMC is het eerste UMC met deze koppeling. 

Logopedist Lynke Wiersma: ‘Amsterdam UMC is een erg groot zieken-

huis, met twee locaties. Elk heeft zijn eigen werkprocessen als het 

gaat om voeding verstrekken. Het was een hele klus om dit zo goed 

mogelijk te harmoniseren. Om alle medewerkers te informeren heb-

ben we e-learnings gemaakt en klinische lessen gegeven, afgestemd 

op de doelgroep. Ons doel is met IDDSI duidelijker communicatie  

te krijgen over voedingsconsistenties en daarmee risico’s op bijvoor-

beeld verslikken te verminderen. Omdat patiënten specifiekere 

 producten krijgen aangeboden die passen bij hun kauw- en slik-

vermogen, hopen we ook de eiwit- en energie-intake te vergroten. 

Het project sluit goed aan bij het programma Zorg op het Bord, 

 waarbij voeding een centrale rol heeft in zorg, onderwijs en onder-

zoek (www.zorgophetbord.nl).’

 Voor meer informatie kunt u mailen naar:  

zorgophetbord@amsterdamumc.nl. 

Amsterdam UMC 
implementeert  
IDDSI



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE 

8

JAARGANG 93

NVLF vraagt aandacht  
voor logopedisten bij  
Tweede Kamer
In aanloop naar de bespreking van de begroting van VWS door de 
Tweede Kamer heeft de NVLF dit najaar de Kamerleden opnieuw  
geïnformeerd over de problematiek van de honorering van logopedisten. 
De Kamer is gevraagd dit bij het kabinet aan de orde te stellen.   

Het kabinet heeft geld gereserveerd om de salarissen in de zorg te 

verhogen. Het is belangrijk, vindt de NVLF, dat paramedici als logo-

pedisten hiervan ook profiteren. De arbeidsmarktproblematiek speelt 

ook hier. De onbalans tussen werkdruk en honorering geldt niet 

alleen voor verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook voor para-

medici binnen de zorg. Terwijl zij ook belangrijke taken hebben bij 

bijvoorbeeld de nazorg voor coronapatiënten. 

De NVLF heeft verder bij de Kamer nogmaals de eerstelijnsproblema-

tiek - de groeiende wachtlijsten in combinatie met onvervulbare 

vacatures -  onder de aandacht gebracht. Evenals het feit dat de 

tariefvoorstellen 2022 van een aantal zorgverzekeraars teleurstellend 

waren. De voorgestelde tarieven laten zien dat sommige verzekeraars 

bereid zijn goede stappen te zetten, maar dat andere de gewenste 

inhaalslag voor jarenlange achtergebleven tariefontwikkelingen niet 

onderschrijven. Druk van het kabinet is gewenst en de ernst van de 

situatie mag niet worden onderschat.  

 Lees meer via bit.ly/3FvgTL3.   

I N  M E M O R I A M  

PROF. DR. JAMES LAW 

Op 11 oktober jl. is Prof. Dr. James Law van Newcastle  
University overleden. Hij heeft veel betekend voor de 

 internationale professionalisering van de logopedie en de 
onderbouwing van logopedische interventie bij kinderen  

met TOS. Ellen Gerrits werkte veel met hem samen en  
schreef een in memoriam.

 Lees deze in memoriam op: www.nvlf.nl/nieuws/ 

prof-dr-james-law-overleden/ 

Hoe beïnvloeden de  
talen van tweetalige  
kinderen elkaar?

Op 17 september 2021 promoveerde 
Chantal van Dijk aan de Radboud  
Universiteit met haar proefschrift  
‘Cross-linguistic influence during  
language processing in bilingual  
children’. 

De resultaten van dit onderzoek 

 suggereren dat wanneer tweetalige 

kinderen naar zinnen luisteren in hun 

ene taal, de grammatica van hun 

andere taal ook actief wordt. Kinderen 

moeten daarom constant de taal die ze 

niet willen gebruiken uitschakelen en 

de andere taal selecteren. Beïnvloe-

ding tussen talen tijdens het beluiste-

ren van zinnen is dus een essentieel 

onderdeel van tweetalig opgroeien, 

zelfs meer dan dikwijls gedacht. Hoe 

sterk kinderen in hun beide talen zijn 

maakt hierbij uit: hoe beter kinderen 

zijn in hun ene taal ten opzichte van 

hun andere taal, hoe sterker de eerst-

genoemde taal actief wordt. Het 

onderzoek laat ook zien dat kinderen 

heel snel zijn in het uitschakelen van 

hun andere taal, dit gebeurt in milli-

seconden. Beïnvloeding tussen talen is 

dus vaak subtiel en meestal niet zicht-

baar met het blote oog. Dit laat zien 

dat tweetalige kinderen heel efficiënt 

met hun talen omgaan en uitgroeien 

tot zeer getrainde taalgebruikers.
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NVLF Jaarcongres 2021  
in beeld
Op vrijdag 26 november vond het NVLF Jaarcongres 2021 plaats. 
 

Net als vorig jaar werd het congres volledig online aangeboden. 

Benieuwd naar hoe het er achter de schermen aan toe ging? 

 Op www.nvlf.nl/nieuws/nvlf-jaarcongres-2021-een-terugblik/ 

vind je een beeldverslag.
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COMmunicatie bij AFasie in het dagelijks 
leven gemeten met een app
Eveline Feekes, Zuyd Hogeschool,  

eveline-feekes@hotmail.com

Om de behoefte van de persoon met afasie in kaart te 

brengen bestaat momenteel een aantal instrumenten. 

Deze inventarisatie-instrumenten worden afgenomen 

tijdens het contact met de logopedist in de klinische 

setting. Aangezien er sprake is van een momentop-

name kunnen veel aspecten van invloed zijn op dit 

ene meetmoment. Een app op de smartphone kan 

tegemoetkomen aan dit probleem. Via een app is het 

veel eenvoudiger om communicatieve participatiepro-

blemen juist en volledig te inventariseren en op meer-

dere momenten te monitoren.

Innovatie geeft inspiratie! 
Daarom organiseert de NVLF samen met het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL) elk jaar de 
Innovatieprijs voor studenten. Dit jaar presenteerden drie genomineerden hun idee voor vernieuwing 
van het vak. Dit zijn de drie genomineerden en dit zijn hun plannen.

TEKST KEES DIJKMAN

De concept-app ‘COMAF’ geeft mensen met afasie de 

mogelijkheid hun communicatieve mogelijkheden en 

ervaringen met verschillende mensen in kaart te bren-

gen. Kern van de app is het monitoren van de eigen 

communicatieve situatie aan de hand van de 5WH1-

methode. De persoon met afasie beantwoordt ver-

schillende vragen na een communicatieve situatie: het 

tijdstip van het communicatie moment, waar je was, 

wat je deed, met wie je gesproken hebt, welk gevoel je 

had tijdens het gesprek en of je er tevreden mee was.

Binnen de chronische fase maakt de concept-app 

‘COMAF’ het mogelijk om op maat gemaakte logope-

dische interventies op te stellen. Het stelt mensen  

met afasie in staat voorafgaand of tijdens een com-

municatieve uitdaging zelf oplossingen te bedenken. 

Op deze manier kan kwalitatief hoogstaande, veilige, 

participatie- en cliëntgerichte zorg op het gebied van 

communicatie worden geleverd.

ACHTERGROND
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SCAN DE QR-CODE VOOR EEN FILMPJE OVER DE DIK VLOEIBAAR DAT SMAAKT NAAR MEER.

BCN: Begripstraining  
Communicatieproblematiek NAH
Daniëlle Koning, Windesheim Almere,  

danielle.nnb@hotmail.com

Mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) lopen 

vaak tegen onbegrip in de samenleving aan. De voor-

naamste oorzaak is gebrek aan kennis en inlevingsver-

mogen over NAH bij de mensen in de omgeving. Het 

Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg 

is gestart met de ontwikkeling van een ‘Ervaringskoffer’ 

waarmee mensen zonder hersenletsel de situatie en 

problemen van mensen met hersenletsel (deels) kun-

nen ervaren.

Vanuit het vakgebied logopedie heeft Daniëlle Koning 

bijgedragen aan de ontwikkeling van deze Ervarings-

koffer. Na onderzoek heeft ze ervoor gekozen een  

‘doe en ervaar-product’ te ontwikkelen in de vorm  

van een ‘educatief rollenspel’. Je speelt dit spel met 

twee personen. Het bestaat uit een gebruiksaanwij-

zing, een communicatie-advieskaart en verschillende 

sets met kaarten, twee kaarten per set. Op de kaarten 

zijn alledaagse situaties beschreven die uitgespeeld 

 kunnen worden. Het spel kan ook gebruikt worden 

 tijdens de logopedische therapie. Het wordt dan 

in gezet om de naasten van een persoon met NAH,  

de communicatieproblemen van die persoon met  

NAH te laten ervaren. Niet alle sets met kaarten hoe-

ven dan gespeeld te worden, de logopedist adviseert 

welke sets met kaarten aansluiten op de communi-

catieproblemen van de persoon in behandeling. De 

logopedist speelt de persoon zonder communicatie-

problemen en de naasten de persoon met. Dit blijkt 

sterk bij te dragen aan het begrip!

Dik vloeibaar dat smaakt naar meer!
Kiki Wijnands, Anne Hendriks & Michelle van Alst, 

Hogeschool Arnhem Nijmegen,  

michellevanalst@hotmail.com 

Vloeibaar eten heeft minder smaak en bevat minder 

voedingsstoffen dan een normale maaltijd (Fijnproe-

vers, 2020). Ook ziet het er minder aantrekkelijk uit en 

is er weinig variatie mogelijk. Mensen met kauw- en/of 

slikproblemen zijn voor langere tijd of blijvend afhan-

kelijk van vloeibare voeding. Eet- en drinkmomenten 

zijn dan niet altijd een aangenaam tijdverdrijf meer, 

maar kunnen een ware beproeving zijn. Meer aan-

dacht voor voeding in de zorg is broodnodig. Kleine 

aanpassingen in de voeding kunnen al een groot ver-

schil maken. Moeilijk? Nee, er zijn voldoende simpele 

variaties!

Kiki, Anne en Michelle hebben een staande kalender 

in A5 formaat met een ringband bedacht, die handig 

neer te zetten is op een aanrecht. Voor elke week 

staat een nieuw recept centraal. De recepten zijn 

alleen aangepast zijn aan de seizoenen, maar ook aan 

de feestdagen zoals met Sinterklaas een heerlijke 

witte chocoladespeculaasmousse. 

Dik vloeibaar dat smaakt naar meer! van Kiki Wijnands, Anne Hendriks & 
Michelle van Alst van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is door de 
deelnemers van het NVLF  jaarcongres gekozen tot winnaar van  
de Innovatieprijs 2021.
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SAMENWERKING TUSSEN HOGESCHOOL ROTTERDAM EN LOGOSU:  
HET MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN 

Ook in SURINAME 
moet logopedie op  

de kaart
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‘K ijk, hierbuiten is een tuin met een 

vijver’, zegt Karin Neijenhuis, terwijl 

ze de laptop draait. In het beeld, 

een Zoom-verbinding tussen Nederland en 

Paramaribo, verschijnen de tropische planten 

van de hoteltuin in de Surinaamse hoofdstad. 

Voor dit interview met het Nederlands Tijd-

schrift voor Logopedie zit Neijenhuis samen 

met Gerda Brondijk en Gracia Nelson in de 

lobby van het hotel. Een toepasselijke plek 

voor het gesprek, aangezien Neijenhuis en 

Brondijk in Suriname zijn om te helpen het 

vakgebied logopedie beter op de kaart te zet-

ten. ‘In Suriname zijn er ongeveer zestig logo-

pedisten, maar slechts een marginaal deel is 

werkzaam als logopedist’, vertelt Nelson, die 

zelf wel als logopedist in Suriname werkt en 

kortgeleden is afgezwaaid als voorzitter van 

LogoSu, de Vereniging van Logopedisten in 

Suriname. ‘Dat heeft voor een groot deel te 

maken met de salarissen: een logopedist krijgt 

hier maar 6 euro per consult. Dus er is een 

groot tekort. Daarnaast is ons vakgebied nog 

heel onbekend. Niet alleen bij cliënten, maar 

ook bij zorgverleners.’ Dat blijkt wel uit een 

voorbeeld van Nelson. ‘Ik werk als logopedist 

in een ziekenhuis en ik kreeg een vrouw met 

haar zoon op mijn spreekuur. Hij had eet- en 

drinkproblemen en de vrouw had op mijn 

Facebook-pagina gelezen dat logopedie  

daarbij kan helpen. Ze was naar haar huisarts 

gegaan voor een verwijzing, maar die arts 

vroeg zich af of een logopedist die problemen 

wel kan behandelen. Dus die bewustwording 

van wat een logopedist kan betekenen, moet 

ook bij zorgverleners omhoog.’

Zelf onderzoeken
Nelson heeft net samen met een aantal col-

lega’s een verdiepingsstage in Nederland afge-

rond. ‘In 2007 is een opleiding logopedie 

gestart in Suriname,’ vertelt Karin Neijenhuis, 

‘maar die bestaat inmiddels niet meer. Dat 

maakt het voor Surinaamse logopedisten lastig 

om zich bij te scholen en hun kennis op peil te 

houden. Vandaar de stage in Nederland.’ 

Neijenhuis is lector Zorg voor Communicatie 

aan de Hogeschool Rotterdam en was nauw 

betrokken bij het stageprogramma, net als 

In Suriname is nog een wereld te winnen voor het 
vakgebied logopedie. Surinaamse logopedisten en 
de Hogeschool Rotterdam zetten hun schouders 
onder die klus. En met resultaat.

TEKST SUUS VAN GEFFEN  BEELD STIJN RADEMAKER
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Gerda Brondijk, docent en senior beleidsadviseur Internatio-

nalisering aan het Instituut voor Gezondheidszorg van de 

Hogeschool Rotterdam. 

De stage is onderdeel van het Twinningproject, een samenwer-

king tussen de Hogeschool Rotterdam en LogoSu. Het project is 

opgezet om logopedie in Suriname meer bekendheid te geven. 

Brondijk: ‘Omdat de opleiding logopedie in Suriname is gestopt, 

bestaat de kans dat het vakgebied als een kaarsje uitdooft. Dat 

willen we met dit project voorkomen.’ 

In het project zijn onderzoek, onderwijs en praktijk nauw met 

elkaar verweven. Wat Nelson en haar collega’s in Nederland 

hebben geleerd, gaan ze, samen met Brondijk en een collega-

docent, in Suriname in de praktijk brengen. Tegelijkertijd doen 

de Surinaamse logopedisten participatief actie-onderzoek, dat 

Neijenhuis nauwgezet begeleidt. ‘Iedereen die aan het project 

meedoet, is ook onderzoeker’, vertelt Neijenhuis. ‘We hebben 

voor alle werkvelden actieplannen opgesteld. De logopedisten 

voeren die uit en doen daar onderzoek naar.’ 

Een van die actieplannen is  co-teaching: 

 logopedisten gaan onder anderen leerkrachten 

kennis en vaardigheden bijbrengen om de taal-

ontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. 

Ook gaan de logopedisten ouders en hulpverle-

ners meer betrekken. Neijenhuis: ‘We willen de 

dagelijkse omgeving van de cliënt bereiken en 

trainen. Dan kun je met minder logopedisten 

meer cliënten ondersteunen. Bovendien werkt 

het wellicht ook preventief, zodat er voor  

de logopedisten meer ruimte ontstaat om de 

kinderen te behandelen die het echt nodig hebben.’

Coachen en samenwerken
Een andere manier om logopedie in Suriname beter op het  

netvlies te krijgen, is logopedieprotocollen voor ziekenhuizen 

opstellen. ‘In het ziekenhuis waar ik werk, is de logopedische 

zorg voor premature baby’s niet ontwikkeld,’ vertelt Nelson. ‘We 

gaan kinderartsen benaderen om logopedisten op consult te 

vragen bij premature en dysmature baby’s, om het drinken goed 

op gang te brengen. Dus het is het bereik vergroten, maar ook 

nieuwe gebieden aandoen. We zullen bijvoorbeeld werken aan 

een protocol voor mensen die een beroerte hebben gehad en 

daardoor moeite hebben met eten en drinken. We gaan een 

eenduidig beleid in de ziekenhuizen ontwikkelen door ver-

pleegkundigen te trainen, zodat ze een slikscreening doen bij 

iedere patiënt die binnenkomt met een beroerte.’ 

Brondijk trekt het onderwijsdeel van het  project. ‘Bij de project-

aanvraag hebben we nagedacht over welke 

kennis en vaardigheden Surinaamse logope-

disten nodig hebben in Suriname. Die hebben 

we aangeboden tijdens diverse scholings-

momenten in Suriname, online en in Nederland.’ 

Een van de onderwerpen tijdens de laatste 

verdiepingsstage was motivational inter-

viewing, om ouders bij een behandeling te 

betrekken. Ook volgden de logopedisten een 

workshop over taalstimulerende strategieën 

en kregen ze een lezing over co-teaching. Een 

ander belangrijk onderdeel van hun verblijf in 

Nederland was een stage bij Nederlandse 

logopedisten die werkzaam zijn in hetzelfde 

vakgebied als hun Surinaamse collega’s.  

Brondijk: ‘Het doel was om van Nederlandse 

JAARGANG 93

GRACIA NELSON:

Omdat de opleiding  
logo pedie in Suriname is  

gestopt, bestaat de kans dat  
het vakgebied als  

een kaarsje uitdooft
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logopedisten te leren hoe ze professionals, 

zoals leerkrachten en verpleegkundigen,  

kunnen coachen en begeleiden. En hoe ze 

kunnen samenwerken met bijvoorbeeld artsen. 

Die vaardigheden kunnen ze nu in Suriname  

toepassen.’

Stage
Het mes van het project snijdt aan twee kan-

ten, want ook Hogeschool Rotterdam plukt de 

vruchten van de samenwerking, zegt Brondijk. 

‘Voor onze derdejaars studenten die graag in 

het buitenland op stage willen, is het van 

belang dat de logopedisten in Suriname goed 

geschoold zijn, zodat we onze studenten daar 

met een gerust hart stage kunnen laten lopen.’

De eerste studenten komen in februari al over, om onderzoek  

te doen naar de opbrengsten van de verschillende nieuwe 

samenwerkingsvormen met de andere professionals. Ze gaan  

in gesprek met de professionals over hoe het bevalt. Brondijk: 

‘En als de Surinaamse logopedisten zo goed geschoold raken  

in praktijkgericht onderzoek zou het zelfs kunnen zijn dat  

onze vierdejaars studenten daarvoor naar Suriname op stage 

kunnen. Dus we hebben er zelf ook baat bij. Niet alleen voor 

onderwijs, maar ook voor onderzoek.’

Want de onderzoeksresultaten kunnen ook in Nederland  

worden gebruikt. ‘We kunnen laten zien dat deze vormen van 

samenwerking ook bij ons zouden kunnen werken’, legt Neijen-

huis uit. ‘Sommige logopedisten moeten er misschien nog iets 

meer van overtuigd raken dat je met bijvoorbeeld co-teaching 

een groter bereik kunt hebben en dat je niet altijd een-op-een 

hoeft te werken. Zo kun je in feite de hele samenleving trainen. 

Dat zou ideaal zijn.’

Inspireren
De komende weken zijn Brondijk en Neijen-

huis in Suriname om de logopedisten te 

begeleiden bij het onderzoek en bij het in de 

praktijk brengen van de vaardigheden. Daar 

komt naast c oachen en samenwerken ook 

wat ondernemen bij kijken.  Bijvoorbeeld bij gesprekken met 

beleidsmakers, zoals een  vertegenwoordiger van het ministerie, 

schooldirecteuren en k inderartsen. Neijenhuis: ‘Het is de bedoe-

ling om hen te overtuigen van het belang van logopedie. Dat 

ondernemende zit niet altijd in het karakter van de logopedist, 

maar we hebben die beleidsmakers wel nodig om het beroep 

verder te helpen. Zij zijn de sleutel om bijvoorbeeld die vergoe-

ding aan te passen. Wij zijn nu bij die eerste gesprekken, daarna 

kunnen de logopedisten die contacten zelf onderhouden.’

Ook de televisie, radio en kranten worden benaderd. Brondijk: 

‘Dat gaat hier veel gemakkelijker dan in Nederland. Sterker nog, 

Gracia en ik zijn voor de televisie geïnterviewd, dankzij Gracia’s 

netwerk. Zij heeft dat ondernemende echt in zich.’ Nelson, met 

een glimlach: ‘Ik zat in 2007 bij de eerste groep die logopedie 

ging studeren. Sindsdien zijn er echt wel stappen gezet. En ik 

leef zelf al tien jaar van de logopedie, al ben ik wel een van de 

weinigen, moet ik zeggen. Gelukkig heb ik anderen kunnen 

inspireren, mede dankzij het Twinningproject. Maar er is  

nog veel werk te doen.’ Toch is ze optimistisch. ‘Volgend jaar 

zomer wordt het project afgesloten met een slotconferentie.  

De bedoeling is dat LogoSu alles voortzet wat we hebben 

opgebouwd.’ Ze lacht. ‘En we denken alweer na over een  

volgend project.’ 

NUMMER 6  |  DECEMBER 2021

KARIN NEIJENHUIS: 

We willen de dagelijkse  
omgeving van de cliënt  
bereiken en trainen
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PROFIEL LOGOPEDIST: DE ROL VAN DE PROFESSIONAL  
EN DE KWALITEITSCYCLUS

‘ Kwaliteitscyclus 
draagt bij  
aan je rol als  
professional’ 

In 2021 wordt het nieuwe ‘Profiel 
Logopedist’ gelanceerd. Hierin is 
veel aandacht voor de verschil-
lende rollen die de logopedist heeft bij de 
uitoefening van het vak. In elke editie van 
het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie 
staan we daarom dit jaar stil bij een van deze 
rollen. Wij spreken deze keer twee logopedisten over 
de rol van de professional. Beiden doorlopen met hun  
praktijk de kwaliteitscyclus.

TEKST MICHELLE IWEMA  ILLUSTRATIE CHIARA ARKESTEIJN  

T oen Miranda Jansen van Logopedie Jansen 

voor het eerst hoorde over de kwaliteitscyclus 

zag ze hierin meteen kansen voor haar praktijk. 

‘Ik zie het als een mooie follow-up van de kwaliteits-

toets die we in 2019 hadden doorlopen. Als start van 

de kwaliteitscyclus begonnen we met de dossiertoets. 

Dat zorgde voor wat weerstand binnen het team want 

er moest veel werk verzet worden. We wilden alles op 

orde hebben en dat betekende dat we alle dossiers 

moesten nalopen en aanvullen waar nodig. Toen de 
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auditor onze dossiers toetste, kwamen we erachter dat 

onze dossiers al perfect op orde waren. Ik denk dat wij 

logopedisten het te goed willen doen, terwijl dat 

eigenlijk effectiever kan. Dit inzicht zorgde voor veran-

dering en dat zal ons in de toekomst veel werk en 

administratieve rompslomp besparen. Ik heb ook 

gemerkt dat we sinds de start van de kwaliteitscyclus 

meer een eenheid zijn geworden als praktijk. We her-

kennen samen problemen en zorgen voor gezamen-

lijke oplossingen. We hebben hierdoor nieuwe formats 

geïmplementeerd die veel tijd besparen en onze pro-

ductiviteit verhogen. Ik ervoer ook de voordelen van 

werken volgens richtlijnen waardoor het Methodisch 

Logopedisch Handelen makkelijker wordt gemaakt 

‘Door de kwaliteitsgesprekken 
wisten we wat ons nog  

te doen stond’

omdat je minder afwegingen hoeft te maken.’ Binnen-

kort start de visitatie bij Logopedie Jansen. De auditor 

verandert dan van rol. Waar deze tijdens de kwaliteits-

toets en dossiertoets een toetsende functie had,  

gaat deze nu een meer coachende rol op zich nemen. 

Jansen: ‘Ter voorbereiding daarop ben ik bezig met een 

plan van aanpak om de logopedische zorg te optimali-

seren. Ik heb mede door de dossieranalyse nieuwe 

doelen gesteld voor de praktijk. Maar je hebt het in je 

werk vaak zo druk, dat zulke dingen dan niet van de 

grond komen. Daarom ben ik heel blij dat we nu voort 

kunnen bouwen op het werk dat we de afgelopen tijd 

al samen hebben verricht. Ik hoop met de auditor te 

kunnen kijken welke ideeën haalbaar zijn voor de prak-



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 (volgeboekt) 
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

   

NIEUW: Functioneel ademen  
Adem- en ontspanningsoefeningen voor gevorderden 

ISBN: 978 90 369 1910 7

ISBN: 978 90 830 9601 8

Het handboek Ontspanningsinstructie is inmiddels een 
klassiek werk in ons land en blijft het basisboek van  
de opleiding. Dit is het eerste en enige oorspronkelijk 
Nederlandse boek over procesmatige ontspannings
instructie. Het bevat de oefeningen die de ervaring  
van ‘Whole-body breathing’ een realiteit maken. 

Met Functioneel ademen is het vervolg er nu ook,  
twintig jaar na de laatste update van het handboek.  
Het opent met een nieuw geschreven hoofdstuk over  
de functionele adembeweging. Hier wordt voor het 
eerst, tot in detail, uitgelegd wat Van Dixhoorn bedoelt: 
het dubbele tandrad en de adembeweging in relatie  
met het hele lichaam, de voor- en achterkant, boven  
en onderkant, de lengte en breedte, de benen en voeten 
en de armen en handen. Kortom ‘Whole-body breathing’, 
ademen met het gehele lichaam. Dit geeft zeker 

mogelijkheden voor herstel van moeite met ademen  
na COVID-19. 

De boeken zijn te bestellen door te mailen naar  
info@methodevandixhoorn.com onder vermelding  
van ‘Functioneel ademen’, of ‘Basisboek’. Geef je naam  
door en het adres waarop je het boek wilt ontvangen. 

Functioneel ademen kost € 55,-. Je kunt het bedrag over-
maken op bankrekeningnummer NL82 INGB 0007152779 
t.n.v. I.P.M. van Dixhoorn-Verhoeven.
Het Basisboek Ontspanningsinstructie kost € 93,95.  
Je kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
NL82 INGB0002319754 t.n.v. J van Dixhoorn.  

We sturen de boeken op met een factuur. De verzending 
is gratis.
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tijk en hoe ik dat het beste kan aanpakken. En dat de 

volgende stappen doorlopen ervoor kan zorgen dat 

onze kwaliteit niet alleen hoog blijft maar ook op pun-

ten kan worden verbeterd door de nieuwe handvatten 

die aangereikt zullen worden.’ 

De praktijk Paramedisch Kindercentrum Alles Kids  

waar Samantha Roos werkzaam is, heeft de visitatie al 

doorlopen. ‘Toen ik voor het eerste hoorde over de 

kwaliteitscyclus had ik geen idee wat ik ervan kon ver-

wachten,’ vertelt zij. ‘Maar ik was meteen nieuwsgierig 

en merkte dat mijn collega’s er ook meteen positief 

tegenover stonden. Bij de visitatie kwam de auditor om 

het format van de kwaliteitscyclus verder uit te werken 

en een aantal verbeterpunten op te stellen. Met elk 

van deze punten gingen we een bepaalde periode, 

afhankelijk van het desbetreffende punt, aan de slag. 

Daarna volgden van tijd tot tijd de kwaliteitsgesprek-

ken. Hierdoor wisten we wat ons nog te doen stond en 

konden we op basis van die feedback allemaal indivi-

dueel een planning maken. Meestal gebeurde dat in 

tweetallen. Ik ervaar het als een fijne manier om met 

elkaar te brainstormen over het functioneren van de 

praktijk. Ik denk dat de Kwaliteitscyclus bijdraagt aan 

het verbeteren van de bewustwording van het functio-

neren van de praktijk of instelling waar je werkt. Omdat 

je vanuit verbeterpunten de praktijk nieuwe inzichten 

geeft en het logopedisch handelen verbetert, wat weer 

bijdraagt aan de rol van professional.’ 

Qua inzichten heeft het Roos verschillende opgele-

verd: ‘Zo hebben wij als doel gehad dat we de verschil-

len tussen de CELF-4 en CELF-5 goed zouden 

uitzoeken en dan een keuze zouden maken welke we 

gaan gebruiken en waarom. Hierdoor ga je goed 

nadenken waarom je bijvoorbeeld van testmateriaal 

verandert. De cyclus heeft ervoor gezorgd dat wij 

een gedragslijst hebben samengesteld voor de 

kinderen met meervoudige problematiek, die 

zien wij namelijk steeds vaker. Ook zijn we 

bezig met een protocol voor niet of nauwe-

lijks sprekende kinderen. Hierin werken we 

het MLH goed uit en schrijven we wat 

ideeën voor behandelingen op, die bij-

voorbeeld  eerder bij kinderen hebben 

geholpen. Dat geeft mij dan weer 

meer zekerheid tijdens het wer-

ken en iets om op terug te vallen. 

Over het algemeen heb ik geleerd 

breed te kijken naar verschillende ‘proble-

men’ in de praktijk en hier op een creatieve manier een 

oplossing voor te bedenken.’ 

Voor veel praktijken vormen de kosten van een kwali-

teitscyclus een drempel om de cyclus aan te vragen. 

Roos zegt echter dat de hoeveelheid informatie die ze 

uit de cyclus haalt, opweegt tegen de kosten. ‘Ik zou 

de kwaliteitscyclus toch aanraden, omdat het bijdraagt 

aan de professionaliteit. Je kijkt namelijk breder dan 

alleen naar de administratieve voorwaarden. Je kijkt nu 

naar het gehele functioneren van de praktijk en wat je 

daarin kan verbeteren en dat draagt veel bij aan jouw 

professionele functioneren.’ 

‘Je investeert met de  
kwaliteitscyclus in jezelf als  
logopedist en professional’

Volgens Miranda Jansen vallen de kosten erg mee als 

je de bedragen per maand doorberekent. ‘Voor een 

praktijk van onze omvang was het inclusief BTW iets 

meer dan 2400 euro,’ legt Jansen uit. ‘Dat klinkt duur, 

maar als je dat door 24 maanden deelt, kom je uit op 

100 euro per maand. En de meeste zorgverzekeraars 

bieden ook een financiële waardering voor het beha-

len van de cyclus. Je geeft hiermee ook echt geld uit 

aan kwaliteitsbevordering en dat is belangrijk voor de 

toekomst van je praktijk. Je investeert hiermee dus in 

jezelf als logopedist en professional. Ik zie het als een 

stukje bijscholing of nascholing. Daar zou je anders  

die kosten ook maken. Ik merk nu al dat het zoveel 

oplevert dat het de kosten waard is. Het heeft 

me een stukje bevestiging gegeven; het 

doorlopen van het eerste deel van de cyclus 

toonde ons dat we het al goed doen. We 

 kijken dus ontzettend uit naar de volgende 

stappen die gaan komen en wat we daar 

 allemaal uit zullen kunnen halen. Ik kan me 

voorstellen dat collega's twijfelen of ze de 

kwaliteitscyclus zouden moeten doorlopen als 

zij al in het kwaliteitsregister staan. Je weet 

dan toch dat je die kwaliteit in huis hebt. Ik 

wil het alleen ook graag laten zien en die 

continu verbeteren. Dit geeft de hand-

vatten en de motivatie om dat voor 

elkaar te blijven krijgen.’ 
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Een taalstoornis heeft grote invloed op het communicatieve vermo
gen, waardoor het ‘hebben van een afasie ten gevolge van een her
senbeschadiging’ regelmatig leidt tot sociaal isolement en depressie 
(Kauhanen et al., 2000; El Hachioui et al., 2014). Het bieden van logo
pedische interventie is essentieel (Brady, Kelly, Godwin, Enderby & 
Campbell, 2016), maar eerst moet hiervoor een afasie worden vastge
steld. In de logopedische richtlijn voor diagnostiek en behandeling 
van afasie wordt de Token Test als één van de basistesten aanbevo
len bij afasiediagnostiek (Berns et al., 2015). Het ontwerpen van de 
Token Test in 1962 was een gouden idee van De Renzi en Vignolo. De 
test voldeed aan de oorspronkelijke doelstelling: het aantonen van 
taalbegripsstoornissen bij patiënten met een lichte, voornamelijk 
‘expressieve’ afasie. Door de eenvoudige uitvoering qua materiaal en 
aard van de opdrachten verspreidde de test zich snel in tal van lan
den in Europa en de Angelsaksische wereld. 

Bij de ontwikkeling van de Token Test 
stond de linguïstische component cen-
traal. De opdrachten bevatten zo min 
mogelijk redundante informatie, waar-
door elk inhoudswoord nodig is om de 
betekenis ervan te begrijpen. De items van 
de originele test zijn verdeeld in vijf delen 

met steeds complexere instructies (Tabel 
1). Voor de patiënt liggen 20 tokens, cirkels 
en rechthoeken, in twee maten en in vijf 
kleuren. Via gesproken instructies wordt 
de patiënt gevraagd de juiste tokens aan 
te wijzen (deel 1, 2, 3 en 4) of een andere 
handeling uit te voeren, zoals verplaat-

sen of pakken (deel 5). Deel 5 bestaat uit 
verschillende, soms complexe, gramma-
ticale constructies, in tegenstelling tot de 
andere delen, waarin steeds dezelfde zins-
structuur gebruikt wordt. 

Er zijn vele versies van de Token Test in 
omloop met variaties in de aard van de 
tokens, in de wijze van aanbieden (schrif-
telijk versus gesproken instructies), en het 
aantal items (Boller & Vignolo, 1966; Spel-
lacy & Spreen, 1969; Van Harskamp & Van 
Dongen, 1977). In eerste instantie was de 
Token Test ontwikkeld om taalbegrips-
stoornissen aan te tonen bij patiënten met 
een milde afasie. De test had echter een 
groter bereik. In een recent artikel zijn de 
conclusies van meer dan 100 onderzoeken 
betreffende de Token Test samengevat:  
1. De Token Test is een betrouwbare test, 
2. gevoelig genoeg om lichte taalbegrips-
stoornissen bij patiënten met afasie op te 
sporen, 

Nederlandse normering 
van de 36item versie  
van de Token Test
Bepaling van de cutoff score, ernstindeling en kritieke waarde
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3. in staat om te differentiëren tussen  
patiënten met afasie en patiënten zonder 
afasie met een hersenbeschadiging, en 
4. geschikt om de ernst van de afasie te 
bepalen afgezien van het klinische type 
(Paci et al., 2016). 
 
Begin jaren ‘70 werd een Nederlandstalige 
versie van de Token Test vervaardigd en 
genormeerd, die weinig van de oorspron-
kelijke versie afweek. Deze test bestond uit 
dezelfde 61 items als de oorspronkelijke 
versie, maar de tokens werden nu neerge-
legd in een vaste opstelling (Van Dongen 
& Van Harskamp, 1972). Bij de oorspron-
kelijke versie was er geen vaste volgorde. 
In de jaren ‘90 werd een 50-item versie in 
Nederland uitgebracht als onderdeel van 
de Akense Afasie Test (AAT; Graetz, De 
Bleser, & Willmes, 1992), analoog aan de 
Duitse versie. 

De Token Test wordt door de logopedis-
ten met meerdere doelstellingen afgeno-
men: het vaststellen van de aanwezigheid 
en de ernst van de afasie, en het evalue-
ren van de therapie (Raven-Takken, Dus-
seldorp, Fransen, Veldkamp, & Van Ewijk, 
2018). Vanwege de belastbaarheid van 
de patiënt en tijdsbesparing in het diag-
nostisch proces werd gezocht naar ver-
mindering van het aantal opdrachten. 
De discriminatieve kracht van uitsluitend 
deel 5 (21 items) (zie Van Harskamp & Van 
Dongen 1974; 1977) en van de 16-item ver-
sie van Spellacy en Spreen (1969) was iets 
minder dan van de volledige Token Test, 
maar nog wel bruikbaar. Als ernstmaat 
voldeden deze sterk verkorte versies ech-
ter niet. De 50-item versie van de AAT is 
eveneens korter dan de originele versie, 
maar wel voldoende sensitief en geschikt 
als ernstmaat (De Bleser, Willmes, Graetz, 
& Hagoort, 1991). Er moest dus een balans 
gevonden worden tussen het verminderen 
van het aantal items en het behouden van 
voldoende discriminatief vermogen. Ook 
De Renzi zag vrij snel het voordeel van een 
meetinstrument dat in een kortere tijd kan 
worden afgenomen. >>

In 1978 introduceerden De Renzi en Fag-
lioni de 36-item versie van de Token Test 
(zie Tabel 1), die, naast het aantal items, op 
een aantal punten afweek van de originele 
versie. Aan deze versie is een begindeel 
met minimale moeilijkheid toegevoegd, 
waarbij de patiënt, in plaats van twee 
inhoudswoorden, zoals bij de originele 
versie, maar één inhoudswoord (bijvoor-
beeld ‘cirkel’ of ‘rood’) hoeft te begrijpen 
om de items correct uit te voeren. Dit deel 
is toegevoegd om de ernstige en zeer ern-
stige vormen van afasie beter te differen-
tiëren. De rechthoek is vervangen door 
het frequenter voorkomende vierkant 
(zie ook Brysbaert & Keuleers, 2010). De 
blauwe tokens zijn vervangen door zwarte 

tokens. Mensen met en zonder hersenlet-
sel bleken problemen te hebben met het 
differentiëren van blauw en groen (Scotti 
& Spinnler, 1970). Ten slotte mochten de 
opdrachten herhaald worden, waarbij er 
nog 0.5 punt werd toegekend wanneer de 
patiënt de tweede keer de opdracht wel 
kon uitvoeren (De Renzi & Faglioni, 1978). 

Bij de introductie van de 36-item versie in 
Nederland door Visch-Brink in het kader 
van RATS-1 (Doesborgh, van de Sandt-
Koenderman, Dippel, Van Harskamp, 
Koudstaal & Visch-Brink, 2004) waren 
bovengenoemde kenmerken van de test 
van doorslaggevende betekenis om voort-
aan de 36-item versie van de Token Test te 

IN HET KORT

De Token Test is in 1962 in Italië ontwikkeld als taalbegripstest. De 

test bleek eveneens geschikt te zijn om mensen met afasie te onder-

scheiden van mensen zonder afasie. De test bestaat uit auditief aan-

geboden opdrachten met tokens in verschillende vormen, kleuren en 

afmetingen (De Renzi & Vignolo, 1962). De verkorte (36-item) Token 

Test (De Renzi & Faglioni, 1978) wordt in de Nederlandse logope-

diepraktijk frequent gehanteerd om de aanwezigheid en de ernst van 

de afasie vast te stellen. Tot nu toe waren echter alleen de Italiaanse 

normen beschikbaar en het is onder andere vanwege cultuurver-

schillen niet vanzelfsprekend dat deze normering ook bruikbaar is 

voor de Nederlandse populatie. 

Dit onderzoek is gericht op de Nederlandse normering van de 36-

item versie van de Token Test (De Renzi & Faglioni, 1978) met het doel 

om een nieuwe cut-off score, ernstindeling en een kritieke waarde 

vast te stellen. Door de Token Test scores van mensen met en zonder 

afasie met elkaar te vergelijken, zijn er nieuwe grenswaarden voor 

de cut-off score en de ernstindeling bepaald, die representatiever zijn 

voor een hedendaagse Nederlandse populatie dan de oorspronkelijke 

Italiaanse normen. De cut-off score fungeert het meest optimaal bij 

een goedscore van 30.5 punten De ernstindeling fungeert het meest 

optimaal met grenswaarden van 10, 17.5 en 21.5 om respectievelijk 

licht, matig, ernstig en zeer ernstig afatisch te onderscheiden. De kri-

tieke waarde, een maat voor significante voor- of achteruitgang, is 

vastgesteld op 5.5 punten.
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gebruiken in plaats van de 61-item  versie of 
de AAT-versie. Door het lagere aantal items 
is de 36-item versie minder belastend 
om af te nemen en door de toegevoegde 
beginsectie met minimale complexiteit 
is de test breder toepasbaar binnen de 
populatie patiënten met afasie wat betreft 
ernstniveau. Daarnaast zorgt de moge-
lijkheid tot herhaling van de opdrachten 
ervoor dat problemen met het geheugen 
of de aandacht minder invloed hadden op 
de resultaten; de patiënt krijgt een tweede 
kans om de opdracht correct uit te voeren. 
In de dagelijkse klinische praktijk leek de 
test eveneens goed te  voldoen. 

Internationaal wordt deze 36-item ver-
sie het meest frequent gehanteerd en net 
als bij de andere versies is de inter- en 
intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid hoog 
(Paci, Lorenzini, Fioravanti, Poli & Lom-
bardi, 2015).

In het Italiaanse normeringsonderzoek  
(De Renzi & Faglioni, 1978) werd de 36-item 
versie van de Token Test afgenomen bij 
200 patiënten met afasie met een laesie in 
de linker hemisfeer, 130 patiënten met een 
laesie in de rechter hemisfeer, 50 patiënten 
zonder afasie met een linker hemisfeer 
laesie en 215 gezonde personen zonder 
hersenletsel. Hoewel bij deze Italiaanse 
normeringsstudie patiënten met een CVA 
het meest frequent werden geïncludeerd, 

was er incidenteel ook sprake van andere 
etiologieën, zoals tumoren. 

In eerste instantie zijn in Nederland de Ita-
liaanse normen gehanteerd: een cut-off 
goedscore van 29 met de volgende ernst-
gradatie: score 0-8 zeer ernstig afatisch, 
9-16 ernstig afatisch, 17-24 matig ernstig 
afatisch, 25-28 licht afatisch en 29-36 geen 
afasie (De Renzi & Faglioni, 1978). 

Het is echter niet vanzelfsprekend dat 
deze cut-offscore en de ernstindeling ook 
bruikbaar zijn in Nederland. Psychome-
trische kenmerken zijn namelijk gevoelig 
voor maatschappelijke verschillen, waar-
door tijd en cultuur invloed kunnen heb-
ben op de testprestaties van een bepaalde 
testpopulatie (zie ook Flynn, 2009; Raven-
Takken et al., 2018).

De 36-item versie van de Token Test wordt 
in Nederland frequent afgenomen. Het 
doel van het huidige onderzoek is het ver-

krijgen van Nederlandse normgegevens 
voor deze test. Op basis van onze eigen 
klinische ervaring en de feedback uit de 
klinische praktijk was de verwachting dat 
de goedscore die als cut-off zou funge-
ren, hoger zou komen te liggen dan in de 
Italiaanse versie en dat daarmee ook de 
grenswaarden van de ernstindeling, zoals 
vastgesteld door De Renzi & Faglioni, zou-
den verschuiven. 

Onze tweede doelstelling was het bepalen 
van de kritieke waarde. De kritieke waarde 
geeft aan wanneer je bij een verschil in 
testscore tussen twee meetmomenten 
kan spreken van een significante voor- 
of achteruitgang. Zonder kritieke waarde 
kan een significante verandering in test-
resultaten niet worden vastgesteld (Van 
der Staaij-Mulder, Visch-Brink, Mariën, 
Vandenborre, Kerkmeer & Leemans, 2016). 
 
Methode 
Participanten en procedure
De 36-item versie van de Token Test is 
afgenomen bij 73 gezonde proefpersonen: 
48 vrouwen en 25 mannen tussen 19 en 
93 jaar (M = 66,9, SD = 15,8), verworven via 
sociale media en persoonlijke contacten. 
Zij zijn geselecteerd op basis van leeftijd 
zodat de groep qua gemiddelde leeftijd en 
spreiding vergelijkbaar was met de groep 
mensen met afasie. Daarnaast is er reke-
ning gehouden met opleidings niveau, 

Deel Originele Token Test (61 items) 36-item Token Test 

1 Raak de rode cirkel aan. (10) Raak een cirkel aan. (7)

2 Raak de kleine gele rechthoek aan. (10) Raak het gele vierkant aan. (4)

3 Raak de gele rechthoek en de blauwe cirkel aan. (10) Raak de kleine witte cirkel aan. (4)

4 Raak de kleine groene cirkel en de grote rode rechthoek aan. (10) Raak de rode cirkel en het groene vierkant aan. (4)

5 Voordat u de gele cirkel pakt, moet u de blauwe rechthoek aanraken. (21) Raak de grote witte cirkel en het kleine groene  
vierkant aan. (4)

6 n.v.t. Raak de gele cirkel aan in plaats van het witte vierkant. (13)

TABEL 1. Opbouw en voorbeelden van de originele Token Test (De Renzi & Vignolo, 1962; Nederlandse versie Van Dongen, Van Harskamp, 

VerheyStol & Luteyn, 1974) en de 36item Token Test (De Renzi & Faglioni, 1978; Nederlandse versie VischBrink in Doesborgh et al., 2004).

DE 36ITEM VERSIE  
VAN DE TOKEN TEST WORDT 

 IN NEDERLAND FREQUENT 
AFGENOMEN
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waarbij de volgende indeling is aangehou-
den: laag (basisonderwijs, vmbo, mbo1, 
havo- en vwo-onderbouw), middelbaar 
(mbo2, -3 en -4, havo- en vwo-boven-
bouw) en hoog (hbo- en wo-bachelor, 
hbo- en wo-master, doctor) (Centraal 
Bureau voor de Statistiek [CBS], 2016). Bij 
de gezonde groep van 65 jaar en ouder is 
de Nederlandse bewerking (Kok & Verhey, 
2002) van de gestandaardiseerde Mini-
Mental State Examination (MMSE) afgeno-
men om participanten met een cognitieve 
stoornis te excluderen. De MMSE is een 
korte screeningstest waarmee bij ouderen 
cognitieve beperkingen vastgesteld kun-
nen worden (Folstein, Folstein & McHugh, 
1975). Voor de exclusie van participanten 
is een cut-off goedscore van 24 gehan-
teerd (Eefsting, Boersma, van Tilburg & 
van den Brink, 1997). 

De participanten voldeden aan de vol-
gende in- en exclusiecriteria: 
Nederlands als moedertaal, geen neu-
rologische, psychiatrische of andere 
cognitieve stoornissen, geen visus- of 
gehoorproblemen die niet te compense-
ren zijn met hulpmiddelen en geen moto-
rische stoornissen die het gebruik van hun 
armen en handen ernstig beperken.

De Token Test resultaten van de gezonde 
groep zijn vergeleken met de data van 
de patiënten met afasie uit de Sequen- >>

tial Prognostic Evaluation of Aphasia after 
stroKe-studie op het eerste meetmoment 
(SPEAK-studie, El Hachioui, Lingsma, Van 
der Sandt-Koenderman, Dippel, Koud-
staal & Visch-Brink, 2013a; 2013b). Deze 
populatie bestond uit 69 mannen en 78 
vrouwen tussen 19 en 96 jaar (M = 67, 
SD = 15) met een afasie ten gevolge van 
een beroerte. De diagnose afasie werd 
bepaald door de neuroloog en de logo-
pedist/klinisch linguïst. Zie voor de pro-
cedure en overige patiëntkenmerken El 
Hachioui et al. (2013a). De SPEAK-studie 
is een herstelverloop onderzoek, waar-
bij de patiënten op zes momenten (T1-T6) 
tijdens het eerste jaar na de beroerte zijn 
getest (zie Tabel 5). Op deze meetmomen-
ten is onder andere de 36-item Token Test 

afgenomen en is aan alle patiënten een 
ernstscore toegekend volgens de Apha-
sia Severity Rating Scale (ASRS) uit de 
Boston Diagnostic Aphasia Examination 
(Goodglass & Kaplan, 1972) (Tabel 2), een 
beoordelingsschaal waarmee de commu-
nicatieve vaardigheid wordt gemeten. 

Alle participanten hebben een toestem-
mingsverklaring voor deelname aan het 
onderzoek getekend. 
 
Resultaten
Verschillen gezonde groep en  
afasiegroep
De testscores van de gezonde groep zijn 
vergeleken met de scores van de afasie-
groep (T1, eerste meetmoment, 2 tot 6 

TABEL 2. Aphasia Severity Rating Scale (Goodglass & Kaplan, 1972). 

TABEL 3. Demografische gegevens van de gezonde groep en de afasiegroep tijdens T1.

Ernst-niveau Beschrijving

0 Geen bruikbare spreektaal of bruikbaar verstaan van gesproken taal.

1 Communicatie komt tot stand door fragmentarische uitingen van de patiënt, waarbij de luisteraar door doorvragen en gissingen 
het gesprek gaande moet houden. De informatie-uitwisseling is op een bepaald gebied mogelijk. 

2 Een gesprek over bepaalde onderwerpen is mogelijk als de luisteraar hierbij helpt. Patiënt faalt vaak als hij een bepaalde ge-
dachte wil overbrengen, maar m.b.v. de onderzoeker is de patiënt in staat om het gesprek gaande te houden.

3 Bijna zonder hulp of geheel zonder hulp kan de patiënt een gesprek voeren over dingen van alledag. De beperking in het gebruik 
en/of verstaan van taal maakt een gesprek over bepaalde onderwerpen moeilijk of onmogelijk.

4 Een nog duidelijk verlies aan ‘fluency’ van de gesproken taal of verminderd taalverstaan, zonder dat dit een beperking heeft op 
het uiten van gedachten of op de manier van uitdrukken.

5 Minimale belemmering in de gesproken taal; voor de geoefende luisteraar zijn de subjectieve moeilijkheden van de patiënt niet 
duidelijk aanwezig. 

Gezonde groep 
(n=73)

Afasiegroep 
(n=128)

P-waarde

Leeftijd in jaren, gem (SD) 66,96 (15,74)  67,03 (14,77) .992

Geslacht, n (%)

Man
Vrouw

25 (34%)
48 (66%)

 59 (46%)
 69 (54%)

.105

Opleidingsniveau, n (%)

Laag
Middelbaar
Hoog
Onbekend

27 (37%)
16 (22%)
30 (41%)
0 (0%)

63 (51%)
36 (29%) 
25 (20%)
5 (3%)

.007
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dagen post onset) uit de studies van El 
Hachioui et al. (2013a; 2013b). De 36-item 
Token Test was afneembaar bij 128/147 
patiënten. Er zijn geen exclusies uit de 
gezonde groep vanwege de MMSE score 
(M = 29.08, SD = 0.98). Zie Tabel 3 voor de 
demografische gegevens.

De gezonde groep (Mdn = 71) en de afasie-
groep (Mdn = 70) verschilden niet signifi-
cant in leeftijd (p = .992) en geslacht (p = 
.105). De afasiegroep was gemiddeld lager 
opgeleid dan de gezonde groep (Tabel 3).

De afasiegroep (M = 16.44, SD = 9.65) 
scoorde significant lager (p < .001) op de 
Token Test dan de gezonde groep (M = 
34.04, SD = 1.43), zie Tabel 3b.

De invloed van leeftijd en  
opleidingsniveau op de uitkomsten 
van de Token Test
Leeftijd en opleidingsniveau zijn van 
invloed op de resultaten van de 36-item 
Token Test in de gezonde populatie. Er 
werden binnen deze groep lagere sco-
res behaald door participanten boven de 
65 jaar en met een laag opleidingsniveau. 

Nu bleken de lager opgeleide participan-
ten ook vaak een hogere leeftijd te heb-
ben en uit verdere analyses bleek dat het 
effect van leeftijd niet meer significant was 
wanneer er gecorrigeerd werd voor oplei-
dingsniveau. Omdat het effect van oplei-
dingsniveau niet gevonden werd bij de 
afasiegroep (Tabel 4) en deze groep uit 
een groter aantal participanten bestond, 
is ervoor gekozen om de cut-off score niet 
te corrigeren voor opleidingsniveau. 

cut-off score en ernstindeling
De gegevens binnen dit onderzoek waren 
niet normaalverdeeld, waardoor er geen 
gebruik gemaakt kon worden van het 
gemiddelde en de standaarddeviatie om 
de cut-off score te bepalen. Met die reden 
is er een sensitiveits- en specificiteits-
analyse uitgevoerd, waarbij sensitiviteit 
het percentage terecht positieve uitslagen 
bij de afasiegroep is en specificiteit het 
percentage terecht negatieve uitslagen bij 
de gezonde groep. Voor de cut-off score 
zijn de scores van de gezonde en afatische 
participanten met elkaar vergeleken. Om 
de grenswaarden van de ernst indeling van 
de 36-item Token Test te bepalen zijn de 

patiënten van verschillende ernst niveaus 
van de ASRS (Goodglass & Kaplan, 1972) 
tegen elkaar afgezet. De Spearman’s rho 
correlatiecoëfficiënt is berekend voor de 
scores van de Token Test en de ASRS om 
na te gaan of de testen met elkaar corre-
leren. Hieruit bleek een significante posi-
tieve relatie tussen de scores van de 
36-item Token Test en de scores van de 
ASRS, rs = .629, p < .001. Dit duidt erop dat 
participanten met een hogere Token Test 
score ook een hogere score behalen op de 
ASRS.

Met de sensitiviteits- en specificiteits-
analyse is gekeken welke cut-off score de 
meest gunstige sensitiviteit en specificiteit 
had ten opzichte van de omliggende sco-
res. Hieruit bleek dat de grenswaarde van 
30.5 het best bruikbaar is als cut-off score 
met een sensitiviteit van 0.961 en een spe-
cificiteit van 1.00. Dit betekent dat 100% 
van de gezonde participanten correct als 
niet-afatisch gecategoriseerd wordt en 
96.1% van de participanten met afasie cor-
rect als afatisch. Wanneer er werd gekozen 
voor een hogere of een lagere goedscore 
als cutoffpunt, nam bij een lagere goed-

Ernst afasie Nederlandse ernstindeling Italiaanse ernstindeling (De Renzi & Faglioni, 1978)

Geen 30.5 – 36 29 – 36 

Licht 21.5 – 30 25 – 28

Matig 17.5 - 21 17 – 24 

Ernstig 10 – 17 9 - 16

Zeer Ernstig 0 – 9.5 0 - 8

TABEL 4. Invloed van leeftijd en opleidingsniveau bij de gezonde groep en de afasiegroep.

TABEL 5. Ernstindeling van de afasie op basis van de Token Test scores.

Groep Variable van invloed Statistische test p-waarde*

Gezond Leeftijd Spearmann’s rho, rs = -.489 p < .001

Opleidingsniveau Kruskal-Wallis test p = .002

Afatisch Leeftijd Spearman’s rho, rs = .006 p = .943

Opleidingsniveau Kruskall-Wallis test p = .106

*significant is < 0.05
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score de sensitiviteit af en bij een hogere 
goedscore de specificiteit. 

Daarnaast fungeert de grenswaarde tus-
sen ‘licht’ en ‘matig’ afatisch het beste bij 
een score van 21.5 met een sensitiviteit van 
0.74 en een specificiteit van 0.92. De grens-
waarde tussen ‘matig’ en ‘ernstig’ afatisch 
fungeert het beste bij een score van 17.5 
met een sensitiviteit van 0.75 en een spe-
cificiteit van 0.91 en de grenswaarde tus-
sen ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’ afatisch is het 
beste bij een score van 10 met een sensiti-
viteit van 0.72 en een specificiteit van 0.95 
(zie Tabel 5).

Kritieke waarde
Met een kritieke waarde wordt bepaald 
wanneer er gesproken kan worden over 
een significante vooruitgang of achter-
uitgang tussen twee testmomenten. De 
kritieke waarde is berekend aan de hand 
van de volgende formule Z x sd x √(2 x 
(1-betrouwbaarheidscoëfficiënt)) (Allen & 
Yen, 2002). Hiervoor zijn de resultaten van 
de afasiegroep bij de 36-item Token Test 
op T1 gehanteerd, waarover de Cron-
bach’s alpha is berekend om als betrouw-
baarheidscoëfficiënt te gebruiken. De 
Cronbach’s alpha was 0.96. Daarnaast is 
er een betrouwbaarheidsinterval van 95% 
gehanteerd (Z = 1.96). Uit de formule resul-
teerde een kritieke waarde van 5.3 pun-
ten. Aangezien de scores alleen met 0.5 
punt kunnen verschillen, betekent dit dat 
er met 95% zekerheid kan worden gezegd 

dat er een significant verschil is bij 5.5 of 
meer punten. 

Vervolgens is nagegaan of de vooruitgang 
van patiënten met afasie tijdsafhankelijk  
is, op basis van de verschillende meet-
momenten van de afasiegroep. In Tabel 
6 zijn de gemiddelde verschillen tus-
sen de scores van de 36-item Token Test 
per meetmoment weergegeven, bere-
kend vanaf T1. Zoals gerapporteerd door 
El Hachioui et al. (2013b) was er een sig-
nificante vooruitgang (p < .001) tussen 
meetmomenten T1 tot en met T4, maar 
bestond er geen significant verschil meer 
tussen meetmomenten T4 en T5 (p = .294) 
en meetmomenten T5 en T6 (p = .704). Dit 
duidt erop dat de scores op de Token Test 
na drie maanden (T4) gestabiliseerd zijn 
en dat de vooruitgang tijdsafhankelijk is.

De tijdsafhankelijke kritieke waarden 
zijn vervolgens bepaald op basis van de 
gemiddelde verschillen per meetmoment 
vanaf T1 (Tabel 6). Een gemiddeld verschil 
tussen T1 en T2 van -3.84 vertaalt zich naar 

een kritieke waarde van 4 punten op de 
36-item Token Test na een tijdsduur van 
twee weken. Een gemiddeld verschil tus-
sen T1 en T3 van -8.26 vertaalt zich naar 
een kritieke waarde van 8.5 punten op de 
36-item Token Test na een tijdsduur van 
zes weken. Een gemiddeld verschil tus-
sen T1 en T4 van -10.18 vertaalt zich naar 
een kritieke waarde van 10.5 punten op de 
36-item Token Test na drie of meer maan-
den (zie Tabel 6). Deze tijdsafhankelijke 
kritieke waarden kunnen gebruikt wor-
den als de 36-item Token Test in de eerste 
week post onset is afgenomen, om spe-
cifieker de vooruitgang te kunnen meten 
afhankelijk van de tijd post onset. 

Discussie
Dit onderzoek heeft aangetoond dat de 
Italiaanse normen (De Renzi & Faglioni, 
1978) niet meer representatief zijn voor 
de huidige Nederlandse populatie. Met 
de nieuwe cut-off score van 30.5 kan bij 
de Nederlandse populatie betrouwbaar-
der een afasie worden vastgesteld na 
een beroerte dan met de Italiaanse cut-
off score van 29. Ook de ernstindeling is 
gewijzigd (zie Tabel 5). Zowel de nieuwe 
cut-off score als de nieuwe ernstindeling 
wijken dusdanig af van de Italiaanse nor-
men, dat in de klinische praktijk beter de 
nieuwe, Nederlandse normen gehanteerd 
kunnen worden. Een toegevoegde dimen-
sie in ons onderzoek is de kritieke waarde 
waarmee een significant verschil tussen 
twee meetmomenten weergegeven kan 

Meetmoment (tijd post onset) Gemiddeld verschil met T1 Standaarddeviatie Kritieke waarde

T2 (7-14 dgn) -3.84 0.47 4 punten

T3 (6 wkn) -8.26 0.63 8.5 punten

T4 (3 mnd) -10.18 0.66 10.5 punten

T5 (6 mnd) -10.50 0.67 10.5 punten

T6 (12 mnd) -10.60 0.70 10.5 punten

TABEL 6. Gemiddeld verschil, standaarddeviatie en kritieke waarde van de scores van de 36item  

Token Test per meetmoment in vergelijking met T1 (26 dgn post onset).

PARTICIPANTEN MET EEN 
HOGERE TOKEN TEST SCORE 
BEHALEN OOK EEN HOGERE 

SCORE OP DE ASRS
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worden. Dit kan zowel onafhankelijk als 
afhankelijk van de tijd na de beroerte. 

In het onderzoek van De Renzi & Faglioni is 
de ernstindeling van de 36-item versie van 
de Token Test bepaald aan de hand van de 
normaalverdeling van de scores door het 
gebruiken van de gemiddelde score en de 
standaarddeviatie. De gebruikte data die-
nen hiervoor echter normaal verdeeld te 
zijn en de auteurs hebben niet vermeld 
of dit in hun onderzoek het geval was. 
De data binnen het huidige onderzoek 
waren niet normaal verdeeld en daarom 
is de ernstindeling binnen dit onder-
zoek bepaald met de ASRS als referentie-
test. Wij vonden een correlatie tussen de 
36-item Token Test en de ASRS zoals eer-
der door Van Harskamp en Van Dongen 
(1974) bij de 61-item Token Test en de 
ASRS. De relatie tussen de Token Test en 
de ASRS geeft aan dat er een samenhang 
is tussen de Token Test score en de com-
municatieve vaardigheden van patiënten 
met afasie. Het feit dat in de Rotterdamse 
Afasie Therapie Studie (RATS-3) eveneens 
een hoge correlatie gevonden werd tus-
sen de 36-item versie van de Token Test en 
de Amsterdam-Nijmegen Test voor Alle-
daagse Taalvaardigheid (ANTAT; Blomert, 
Kean, Koster & Schokker, 1995) bevestigt 
dit gegeven (Nouwens et al., 2014). 

In het huidige onderzoek is er een kritieke 
waarde bepaald aan de hand van de for-
mule van Allen en Yen (2002), die op elk 
moment in tijd ingezet kan worden om te 
bepalen of een verschil tussen twee meet-
momenten significant is. Daarnaast zijn er 
ook drie tijdsafhankelijke kritieke waar-
den bepaald, waarmee er afhankelijk van 
de tijd post onset preciezer bepaald kan 
worden of een verschil in testresultaat sig-
nificant is. Omdat er in het SPEAK-onder-
zoek na drie maanden geen significante 
vooruitgang meer werd gevonden op de 
Token Test scores, zijn de kritieke waar-
den vastgesteld tot een herstel van drie 
maanden. Dit komt overeen met de bevin-
ding dat verreweg het grootste herstel na 

een beroerte in de eerste drie maanden 
na het ontstaan van de afasie plaatsvindt 
(Bakheit, Shaw, Carrington & Griffiths, 
2007). Wanneer het meetmoment later 
dan 3 maanden na het ontstaan van de 
beroerte plaatsvindt, kan ook de kritieke 
waarde gebruikt worden die gehanteerd 
wordt bij 3 maanden na het ontstaan van 
de beroerte. Dit betekent niet dat er hele-
maal geen spontaan herstel meer geme-
ten kan worden na 3 maanden. De ASRS 

gaf nog een lichte verbetering aan tussen 
drie maanden en een half jaar na het ont-
staan van de afasie. 

De gemiddelde leeftijd van de Neder-
landse bevolking is drastisch gestegen 
in de laatste decennia (Centraal Bureau 
voor de Statistiek [CBS], 2018). In de hui-
dige studie is daarom een spreiding met 
een hogere bovengrens wat betreft leef-
tijd genomen, namelijk van 19 tot 93 jaar 
voor de gezonde groep en van 19 tot 96 
jaar voor de afasiegroep, dan bij de versie 
van de AAT, waarbij de oudste participant 
76 jaar was (De Bleser et al., 1991). Er zijn 
geen proefpersonen uit de gezonde groep 
geëxcludeerd op basis van een afwijkende 
score op de MMSE. Er is daarom geen 
reden om aan te nemen dat een stoornis 
in het cognitief functioneren verantwoor-
delijk is voor de Token Test resultaten bij 
deze groep. 

Concluderend is de 36-item versie van de 
Token Test met de nieuwe Nederlandse 
normgegevens een betrouwbare diag-
nostische test in de klinische praktijk. 
De nieuwe cut-off score en ernstindeling 
geven een beter beeld van de populatie 

met afasie dan de oorspronkelijke Itali-
aanse normen (De Renzi & Faglioni, 1978). 
De toegevoegde kritieke waarden zijn 
van groot belang voor het monitoren van 
voor- of achteruitgang tijdens het herstel-
proces en voor het evalueren van de the-
rapie. Aangezien de onderzoeksgroepen 
nog niet voldeden aan de COTAN-criteria 
(Evers, Lucassen, Meijer, & Sijtsma, 2010), 
is er alle reden om deze 36-item Token 
Test psychometrisch nog beter te veranke-
ren. Onderzoek hierover is gaande. Onze 
data zijn verkregen bij patiënten met afa-
sie ten gevolge van een beroerte. Voor een 
algemeen gebruik is het van groot belang 
om gegevens te verzamelen van andere 
patiëntenpopulaties zoals patiënten met 
rechterhemisfeerlaesies, tumoren of trau-
ma’s. Bovendien worden onderzoeks- en 
behandelmaterialen steeds meer gedi-
gitaliseerd, waardoor de 36-item Token 
Test-app (Bastiaanse, Raaimakers, Satoer 
& Visch-Brink, 2016) meer populariteit zal 
gaan krijgen. Nader onderzoek zal uitwij-
zen of er een verschil in resultaten bestaat 
tussen de analoge en de digitale versie.

Tot slot kan worden gesteld dat ondanks 
het feit dat de Token Test (De Renzi & Vig-
nolo, 1962) richting zijn 60-jarig jubileum 
gaat, deze test wederom een zeer geschikt 
meetinstrument is gebleken bij de diag-
nostiek en evaluatie van het herstel van 
afasie in de Nederlandse klinische praktijk. 
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WINNAAR BRANCO VAN DANTZIG-ONDERSCHEIDING 2021

Een app als stembuddy

‘I k vond het al een ongelofelijke eer om genomi-

neerd te worden. En dan ook nog winnen is 

helemaal geweldig.’ Ilse Heus is dolblij met de 

Branco van Dantzig-onderscheiding die ze won voor 

de app die ze bedacht: Voice Buddy. Deze app onder-

steunt stemcliënten bij het doen van stemoefeningen. 

‘Ik ben pas twee jaar bezig in de logopedie en deze 

prijs voelt echt als een enorme eer en stimulans om 

door te blijven innoveren. Het voelt voor mij als twee 

professies die samenkomen. Ik ben opgeleid als actrice 

en studeerde twee jaar geleden af als logopedist. Alle 

know how die ik tijdens beide opleidingen heb opge-

daan, zit in Voice Buddy.’ 

Hulp van een buddy
Het is voor veel mensen een uitdaging om de stemoe-

feningen te doen die ze als huiswerk van de logopedist 

meekrijgen. Dat merkte Ilse tijdens haar stage in het 

derde jaar van de opleiding logopedie. ‘Ze vinden het 

oefenen lastig in te plannen in hun drukke dagelijkse 

leven. Bovendien weten ze eenmaal thuis regelmatig 

niet meer goed hoe ze de oefeningen precies moeten 

doen. Dan oefenen ze maar niet, met het idee om de 

week erna bij de logopediste nogmaals om uitleg te 

vragen. Of ze voeren de oefeningen niet op de juiste 

manier uit. In beide gevallen lopen ze een achterstand 

op.’ Daarom deed Ilse een onderzoek onder logopedis-

Tijdens het NVLF Jaarcongres op 26 november werd de Branco van Dantzig-onderscheiding 

uitgereikt. Wie is de winnaar? 

TEKST ANNEMARIE VAN DIJK  BEELD KJELL POSTEMA
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Kijk voor meer informatie op www.voicebuddy.nl

ten en stemcliënten naar hoe je een buddy zou kun-

nen inzetten bij het oefenen. Zo’n buddy die stimuleert 

en het goede voorbeeld geeft, werkt heel goed bij 

 afasie, wist ze al. ‘Uit mijn onderzoek bleek dat stem-

cliënten het best fijn zouden vinden om hulp van een 

buddy te krijgen. Op de vraag of een app daarbij zou 

kunnen helpen, was het antwoord ja.’

 

Karaoke
In het vierde jaar van haar opleiding tot logopedist 

deed Ilse opnieuw onderzoek: wat moet zo’n app dan 

bieden, wat is de toegevoegde waarde? ‘Ook deed ik 

literatuuronderzoek naar de factoren die maken dat 

apps goed kunnen werken. Daaruit bleek dat onder 

andere video-instructies mensen het juiste duwtje 

geven om te gaan oefenen.’ Aan logopedisten vroeg ze 

welke oefeningen zo’n app zou moeten bevatten. Dat 

waren onder andere oefeningen voor een meer ont-

spannen stem, een betere ademverdeling bij het spre-

ken en een pittige articulatie. 

‘Uit mijn onderzoek bleek  
dat stemcliënten het best fijn  

zouden vinden om hulp van een 
buddy te krijgen. Op de vraag  
of een app daarbij zou kunnen  
helpen, was het antwoord ja.’

Daarna begon Ilse met het ontwikkelen van de app 

Voice Buddy. Deze bevat 26 oefeningen om de stem te 

laten ontspannen en draagkrachtig te kunnen spreken, 

en is inzetbaar voor alle volwassen stemcliënten. Het is 

een makkelijke en laagdrempelige tool geworden, met 

veel aanknopingspunten die gebruikers prikkelen om 

aan de slag te gaan. Aan de hand van video-instruc-

ties, audiomateriaal en plaatjes kunnen cliënten thuis 

stemoefeningen doen. Ilse: ‘Per oefening geeft de app 

een korte instructie in een video, die je meteen kunt 

nadoen. Een oefening duurt gemiddeld vier minuten. 

De app begeleidt je daarbij, dat ziet er een beetje uit à 

la karaoke. En als je het vaak genoeg doet, krijg je een 

prijs in de prijzenkast. Daarmee kun je je eigen voort-

gang zien. Ik vond dat grappig om toe te voegen, en 

mensen zitten nu eenmaal zo in elkaar dat ze toch 

gevoelig zijn voor complimenten.’ 

Ilse bedacht Voice Buddy zelf, maar werkte er vervol-

gens met een heel team aan. ‘Er zit veel tijd in de 

scripts voor de video’s, die moesten goed zijn. Ik 

werkte er intensief voor samen met logopedist  

Hanneke Bax en stemcoach Tim Bosselaar.’

Kinderversie
De app bevat ook informatie over gezond stemgebruik. 

Bovendien kunnen gebruikers zelf een herinnering 

instellen, zodat ze niet vergeten te oefenen. Ze kunnen 

Voice Buddy niet in hun eentje gebruiken, alleen onder 

begeleiding van een logopedist die het behandelplan 

maakt en de juiste stemoefeningen toewijst. Logope-

disten kunnen een abonnement op de app afsluiten. 

‘Voice Buddy is echt een aanvulling op de logopedi-

sche behandeling’, zegt Ilse. ‘Persoonlijk een-op-een 

contact is heel belangrijk in stemtherapie. Ik denk op 

dit moment niet dat de behandelduur veel korter zal 

zijn. Misschien scheelt het één behandeling. Dat zou-

den we in de toekomst moeten onderzoeken.’

Diverse logopedisten werken al met haar app en zijn er 

tevreden over, net als de gebruikers, zegt Ilse. ‘Ik krijg 

ook goede feedback over de app en die ga ik in de vol-

gende versie zeker meenemen. Het prijzengeld dat ik 

win met de Branco van Dantzig-onderscheiding gaat 

naar het ontwikkelen van de Vlaamse versie waarmee 

ik nu bezig ben. Deze wordt door Vlaamse acteurs 

ingesproken. En het liefst zou ik daarna een kinderver-

sie van de app ontwikkelen.’ 
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Een simpele uitnodiging aan KLM’ers ‘kom 

eens een dag meekijken in de stotterpraktijk’, 

maakte heel wat meer los dan gedacht. Het 

was midden in de corona-crisis en KLM  

had aangekondigd van personeel af te  

willen. Nieuwsuur had een item over 

stewardessen die een dag meedraaiden 

in de ouderenzorg. Een uitnodiging 

voor een logopedische dag was snel 

gemaakt. Ik plaatste het op een 

grote nieuwswebsite voor de 

luchtvaart: Upinthesky.

TEKST JOERI VAN ORMONDT

KLM’ERS MAKEN EEN CARRIÈRESWITCH NA  
SNUFFELSTAGE BIJ DE LOGOPEDIST 

‘ CORONA HEEFT  
MIJN WENS  
INGEWILLIGD’
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D iverse reacties kwamen binnen, 

allemaal van stewardessen. Een 

aantal belde om wat informatie in 

te winnen. Anderen wilden graag een dag 

meekijken, ter oriëntatie. Eén van hen was 

zelfs al logopedist geweest. ‘Wel een  

eeuwigheid geleden’, zoals ze het verwoordde.  

Het vlammetje brandde nog steeds. De  

achtergrond van de geïnteresseerden 

was verder divers.

 

Na de zomervakantie kwam  

Francis van Gorsel (53 jaar) mee-

kijken. Sinds 1992 was ze stewardess; 

bijna twintig jaar bij Martinair en na 

diens overname bij KLM. Ze had de uit-

nodiging gezien op het interne netwerk van 

KLM en wilde wel eens proeven. Het verhaal in 

de uitnodiging inspireerde haar. Ik schreef daarin dat 

ik na een succesvolle behandeling bij een logopedist-

stottertherapeut aan de andere kant van de tafel wilde 

zitten. Ook ik ben omgeschoold tot logopedist en kon 

zodoende meedenken met de KLM’ers die ik uitno-

digde. De zingeving is blijven hangen bij Van Gorsel. 

‘Die logopedist waar jij liep heeft waarschijnlijk een 

onuitwisbare indruk gemaakt.’ En dat is inderdaad waar.

 

Iets betekenen voor mensen, dat is wat haar opviel  

tijdens de meekijkdag. ‘Na die dag zag ik dat je een 

reddingsboei en ontzettend veelbetekenend voor 

iemand bent’, zegt de inmiddels ex-stewardess. Ze 

miste dat in haar werk in de lucht. ‘Ik word daar heel blij 

van.’ Ze memoreert één van de cliënten die ze gezien 

heeft, een man van eind twintig. ‘Hij komt dus nooit van 

stotteren af. Hij kan er gewoon een prima leven mee 

hebben. Daar werd ik erg door geraakt. De hele sessie 

door kwam bij mij naar boven hoeveel je voor iemand 

kan betekenen; in de kwaliteit van leven met name.’

 

Van Gorsel heeft ook nog bij een logopedist in de 

revalidatiezorg meegekeken. ‘Daar zag ik wederom  

dat die band opbouwen zo belangrijk is. Behandelen  

gaat zoveel verder dan de aandoening verhelpen.  

Het is juist de mens in zijn kracht zetten en samen zo’n 

traject aangaan.’ Ook bij die ‘snuffelstage’ kwam de 

zingeving terug. ‘Deze logopedist zat meer dan dertig 

jaar in het vak en kon nog met zóveel passie over haar 

vak vertellen. Er ging een wereld voor me open.’

 

‘In mijn laatste jaren als stewardess was ik het stem-

acteren al binnengerold’, vertelt Van Gorsel later. 

‘Ik had daar meer gehoord over logopedie, 

met name in relatie met stem. Het vak 

heeft zeker al langer mijn interesse. Zo 

terugkijkend zit het zaadje er al veel 

 langer. Dat was ook wat ik terug hoorde 

toen ik vrienden vroeg of ik de overstap 

zou wagen. De coronacrisis heeft me het 

laatste duwtje gegeven. KLM kwam met 

de vrijwillige vertrekregeling; dat heeft het 

balletje aan het rollen gebracht. Eigenlijk heeft 

corona mijn wens ingewilligd.’

Goed geïnformeerd heeft Van Gorsel de knoop door-

gehakt; ze schrijft zich per september 2021 in voor  

de opleiding. Ze hoopt dat meer mensen de overstap 

maken en heeft wat tips. ‘Vier jaar lijkt lang, maar denk 

eens terug aan de afgelopen vier jaar. Zijn die niet 

omgevlogen? Herinneringen staan je nog helder voor 

de geest. Dus eigenlijk is vier jaar niks.’ Een andere 

KLM’er die van de uitnodiging om een dagje mee te 

kijken gebruikt heeft gemaakt, is niet aan de omscho-

ling begonnen vanwege de duur van de opleiding. Van 

Gorsel zegt daarop: ‘die vier jaar leveren je altijd meer 

op dan als je het niet doet, ook al stop je halverwege. 

En het is makkelijk te overbruggen. Twee jaar heb je 

voornamelijk theorie, maar daarna ga je al met de 

inhoud aan de slag in je stages.’

 

‘Kunnen meekijken in de praktijk blijkt van grote toe-

gevoegde waarde in het maken van een keuze. Daar-

naast “is het belangrijk wel zeker te weten dat je wil 

achterlaten wat je al die tijd hebt gehad. In mijn geval 

het vliegen.’ Een open mind is een pre, vindt ze. ‘Je 

kan verrast worden en in het ziekenhuis uitkomen,  

terwijl je met kinderen wilde werken. Laat de flexibili-

teit in je opkomen.’

Iets betekenen voor mensen,  
dat is wat haar opviel tijdens  

de meekijkdag

Scan de QR code om de uitnodiging 
aan de KLM’ers te lezen.
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Een aantal jaar geleden kocht ik 
op het NVLF Congres het pro
gramma ‘een steuntje in de rug 
met klanken en letters’. De afge-

lopen jaren, en nog steeds, 

gebruik ik met veel plezier dit pro-

gramma bij jonge kinderen uit 

groep 1 en 2 in mijn logopedie- en 

dyslexiepraktijk. 

Bij dit programma is nu een uit-

breidingsset gemaakt met het 

thema eten en drinken. In de doos 

zitten 218 kaarten met leuke 

plaatjes, symbolen en letters. Met 

de aanvulling wordt, net als bij 

‘een steuntje in de rug met klan-

ken en letters’, het fonologisch 

bewustzijn en de actieve letter-

kennis van kinderen gestimuleerd. 

De oefeningen zijn verdeeld in 11 

vaardigheden die oplopen in 

moeilijkheidsgraad (rijmen,  

analyse, synthese, woorden 

bedenken en spelen met letters 

en woorden). 

Het thema eten en drinken is 

bewust gekozen omdat het past 

bij de belevingswereld van jonge 

kinderen. En dat is inderdaad zo. 

Kinderen oefenen graag met dit 

materiaal in combinatie met ‘een 

steuntje in de rug met klanken  

en letters’, al is het materiaal ook 

los te gebruiken. Met het uitno-

digende en kleurige materiaal 

oefen je op een leuke maar ook 

effectieve manier het fonologisch 

bewustzijn van kinderen in groep 1 

en 2, en eventueel ook groep 3. 

Een must voor alle logopedisten 

die aan beginnende geletterdheid 

en fonologie werken.

Moniek Drinkenburg
logopedist

Klankenland
Fiep en Toos spelen een spel

A. Bastiaans, 2021,  

Uitgeverij VoiceJoy Utrecht, 

€22,50 (incl. BTW), 32 pagina’s,  

ISBN 9789082927986. 

In het educatieve prentenboek 
‘Fiep en Toos spelen een spel’  
van Klankenland leren kinderen  
al zingend semantische, syn
tactische, morfologische en 
fonolo gische vaardigheden. Er 

wordt geoefend met pictozinnen, 

liedjes, taaldenkvragen en de 

klankletterkoppeling van de /d/,  

/uu/ en /a/. Ook pragmatiek komt 

aan bod. 

Het boek is opgebouwd uit stuk-

ken tekst die voorgelezen kunnen 

worden en stukken tekst op basis 

van pictozinnen die samen met of 

zelfstandig door het kind kunnen 

worden gelezen. Het verhaal 

begint met Fiep die probeert te 

slapen maar telkens de klank /d/ 

hoort. Al zingend komt het kind er 

achter waar het geluid vandaan 

komt. Vervolgens komt er een 

aantal nieuwe begrippen aan bod, 

zoals ochtend, middag en avond. 

Het tweede deel van het verhaal 

gaat over Fiep en Toos die een 

Het thema eten en drinken is 
bewust gekozen omdat het past 
bij de belevingswereld van 
jonge kinderen. 

Wijs met Letters 
Aanvulset

www.wijsmetletters.nl, €29,95
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De Communicatiekaarten TOS 
zijn mooie stevige kaartenop A5 
formaat met herkenbare stellin
gen voor TOSkinderen. De kaar-

ten helpen bij het verwoorden van 

gedachten en behoeften. De leuk 

vormgegeven kaarten zijn ter 

ondersteuning van een gesprek 

dat je aan kunt gaan met het kind 

om te verhelderen wat hij/zij 

moeilijk vindt. Dit wordt onder-

steund met emoticons en inscha-

ling van de vragen, vergelijkbaar 

met een VAS-schaal. Doordat  

het kind door middel van een 

spel willen spelen. Het stukje 

pragmatiek komt hier aan de orde 

wanneer er gezongen wordt over 

beurtnemen. Het boek eindigt met 

een aantal denkvragen op ver-

schillende niveaus, achtergrond-

informatie over de oefenvormen 

en een bordspel. 

Het boek is praktisch toepasbaar 

in de allround logopediepraktijk, 

juist omdat het voor zoveel ver-

schillende taalonderdelen inzet-

baar is. De klank-tekenkoppelingen 

kunnen gebruikt worden als voor-

schot benadering voor het spel- 

en leesonderwijs, de pictozinnen 

onder andere voor het oefenen 

met een correcte zinsvolgorde en 

essentiële onderdelen van een zin, 

en de liedjes voor het aanleren 

van nieuwe begrippen voor het 

semantisch lexicon. 

Margot van der Veen,
logopedist, taalwetenschapper

Het boek is praktisch  
toepasbaar in de allround  
logopediepraktijk

VAS-schaal zelf aan kan geven 

waar de hulpvraag het grootst is 

of juist aan kan geven wat hij/zij 

al wel goed kan, is dit makkelijk 

 te gebruiken en krijg je direct 

inzicht in hoe het kind de pro-

blemen op TOS gebied ervaart. 

Daarnaast helpen de kaarten  

de kinderen om hun eigen beper-

kingen te accepteren. Een erg 

leuke aanvulling voor in de logo-

pedische praktijk!

Renske Geertsma
logopedist

Communicatiekaarten TOS
B. Sanders, 2019, Uitgeverij LannooCampus,  

€34,99, ISBN : 9789401462310

Stokstaartjes op ontdekkingstocht
J. Vrijdag, 2019, Uitgever Logizz, €21,95, ISBN 9789090319872

Het boekje ‘Stokstaartjes op  
ontdekkingstocht’ is geschikt als 
logopedisch behandelmateriaal 
voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. 
Vooral de s-clusters kunnen goed 

geoefend worden. De illustraties 

in het boek zijn heel leuk gete-

kend en spreken kinderen vanaf 

het begin aan. Het boek heeft een 

hele goede en duidelijke uitleg 

over hoe je op verschillende 

manieren met het st-cluster kunt 

oefenen. Het verhaal is vooral 

voor jongere kinderen erg leuk. 

Met dit boek kan 

je meer oefenen 

dan je zou ver-

wachten. Het 

boek alleen is niet 

voldoende om 

een behandeling 

mee te vullen, 

maar in combina-

tie met aanvullend materiaal is 

het leuk om te gebruiken. 

Samantha Roos
logopedist
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Zou jij het bestuur en de leden van de NVLF willen ondersteunen bij

de realisatie van de door de vereniging gestelde doelen? Ben je een

daadkrachtig en communicatief? Durf je buiten de lijntjes te kleuren?

Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou!

Het bureau van de NVLF is op zoek naar een beleidsadviseur  

(7 maanden, focus op belangenbehartiging van de logopedische gezondheidszorg)  

en een beleidsmedewerker (1 jaar, focus op projecten).

 

INTERESSE?

Meer informatie vind je op www.nvlf.nl/vacatures en/of neem contact op  

met Boudewijn de Ridder (verenigingsmanager) via b.deridder@nvlf.nl

VACATURES: BELEIDSADVISEUR EN BELEIDSMEDEWERKER

DE LEDENRAAD VAN DE NVLF ZOEKT LEDEN

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.

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/ 



BEKIJK DE VOLLEDIGE ADVERTENTIES OP WWW.NVLF.NL/VRAAGENAANBOD
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UW ADVERTENTIE HIER?

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

BRIDGING HEALTH CARE AND SCIENCE
  Een eersteklas carrièrestap als startpunt naar een hoog 

wetenschappelijk niveau.
  Modern en actueel onderwijs met een multidisciplinaire 

benadering.
  (Inter)nationaal gerespecteerd en NVAO-geaccrediteerd.
 Voor verpleeg- en  verloskundigen, medici, paramedici
 en promo vendi.

CONTACT, VOORLICHTINGSDATA, INFORMATIE EN AANMELDING:

WWW.AMC.NL/MASTEREBP

Evidence Based Practice 
in Health Care MSc/Drs

START 21E ACADEMISCH JAAR SEPTEMBER 2022

TWEEJARIGE UNIVERSITAIRE 
DEELTIJD MASTERSTUDIE
TOT KLINISCH EPIDEMIO LOOG
(MEDISCH WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEKER)

Geen premaster
nodig!

— ADVERTENTIE —

Post HBO Hodson & 
Paden
23 maart 2022
NIJMEGEN

Post HBO Kauw, 
observatie en  
evaluatie instrument
28 januari 2022
NIJMEGEN
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Intelligentie, IQ tests, 
Taal en Logopedie
21 april 2022

Aphasia Clinics 2022 
– In gesprek: horen 
wat niet is gezegd
25 maart 2022
ROTTERDAM

Logopedist (24 uur)
NIEUWEGEIN

Logopedie en  
Begrijpend lezen bij 
kinderen met TOS 
Zelfstudie
ONLINE

Cursus ImPACTOS  
bij Pento
7 februari 2022
AMERSFOORT
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Logopedist (24 uur)
SCHEVENINGEN



OMDAT ETEN EN
DRINKEN VOOR
ELKE PATIËNT
VANZELFSPREKEND
MOET ZIJN

Nutilis Clear verbetert 
significant de slikveiligheid, 

effectiviteit en fysiologie van 
het slikken bij verschillende 
viscositeiten zonder de geur 

of smaak te veranderen.

Triple S-studie: het effect van 
Nutilis Clear, een verdikkingsmiddel 
op basis van xanthaan- en guargom, 

op de veiligheid van slikken bij 
patiënten met orofaryngeale 

dysfagie na een beroerte.1

(1) Bolivar‐Prados M, Rofes L, Arreola V, et al. Effect of a gum‐based thickener on the safety of swallowing in patients with poststroke oropharyngeal dysphagia. 
Neurogastroenterol Motil. 2019;31:e13695. https:// doi.org/10.1111/nmo.13695. Nutilis Clear is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij dysfagie. 
Dient onder medisch toezicht te worden gebruikt. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor (para)medici. 900123-0320

Wilt u meer informatie of advies?  
Neem dan contact op met onze diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice: 

 0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)     medischevoeding@nutricia.com    www.nutricia.nl
Nutricia Nederland B.V. Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer

Leer meer over Nutilis 
Clear en de Triple S-studie.
Scan de QR-code.


