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Zelfbewustzijn  
en realisme

Als ik in gezelschap wel eens moet ui tleggen 

wat de meerwaarde van logopedie is, kan ik 

moeiteloos putten uit vele voorbeelden. Voordat ik die 

noem, maak ik het altijd algemener. Dan zeg ik: logope-

disten kunnen het verschil maken in het leven van men-

sen. Ter illustratie noem ik dan bijvoorbeeld een tijdig 

opgespoorde en begeleide taalontwikkelingsstoornis die 

veel problemen op latere leeftijd kan voorkomen. Of 

gerichte hulp aan afasiepatiënten die voorkomt dat ze in 

een isolement terechtkomen. Of het bijstaan van ouders 

en zorgverleners bij veel te vroeg geboren baby’s om te 

verhinderen dat slikproblemen ontstaan met ernstige 

consequenties voor het latere eetgedrag. 

Vaak krijg ik als reactie: dat wist ik helemaal niet. En nog 

altijd geldt: onbekend maakt onbemind. Binnen de 

beroepsgroep hoor ik logopedisten nog wel eens klagen 

dat hun werk onvoldoende op waarde wordt geschat. 

Onbekendheid moet een aansporing zijn daar wat aan te 

doen. Dat is een gemeenschappelijke opdracht voor 

zowel de beroepsvereniging als geheel, als voor ieder lid 

afzonderlijk. De NVLF nodigt bijvoorbeeld politici uit om 

eens te komen kijken. Het laten zien van de toegevoegde 

waarde van logopedie is van grote betekenis. 

Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn. Mooie woorden 

en praktijkbezoeken zijn niet voldoende. Zeker niet in 

een zorg- en onderwijsstelsel waarbij financiering 

 permanent onder druk staat. Heel veel vakgebieden 

 claimen het verschil te maken. We zullen die meerwaarde 

ook moeten kunnen aantonen op basis van  goed gedo-

cumenteerde resultaten. Uitdragen wat je voor mensen 

betekent is heel belangrijk, maar niet voldoende. Dat 

aantonen vraagt ook een gemeenschappelijke inspan-

ning van de vereniging en van alle leden. Zelfbewustzijn 

en realisme zijn twee zijden van eenzelfde medaille. Een 

medaille die het verdient te blijven glanzen, zodat we – in 

lijn met de titel van ons congres – nog lang kunnen  

zeggen: Lang Leve(n) Logopedie. 

MICHEL DUTRÉE
VOORZITTER NVLF

Dit tijdschrift is  
CO2 neutraal en met  
FSC-papier geproduceerd.
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Tijd om van de 
daken te schreeuwen 

wat ons mooie vak 

betekent

R ecent hoorde ik van onze voorzitter dat de 

boodschap uit Den Haag is dat er niet meer 

betaald gaat worden voor ‘het geven van 

 aandacht’. Dit in de context van het nieuwe Integraal 

Zorgakkoord  waarin staat dat onbewezen zorg niet 

meer vergoed wordt. Het geven van aan-

dacht is trouwens bewezen effectief 

en past helemaal in het adagium van 

het Integraal Zorgakkoord, waarin 

Passende Zorg, Samen Beslissen 

en het gesprek over de wensen 

en behoeften van een patiënt 

centraal staan. De boodschap 

lijkt te zijn dat de paramedische 

zorg vooral bestaat uit aandacht 

geven en de meerwaarde ervan 

onbekend is. Dit is geen nieuwe 

boodschap; in de bestuurlijke akkoor-

den van 2019-2022 en eerder werd al 

opgeroepen tot meer transparantie over de 

inhoud en meerwaarde van paramedische zorg. 

Wat doen een logopedist, huidtherapeut, dietist, 

oefentherapeut, of ergotherapeut precies? Naar 

iemand luisteren, samen oefenenen, informeren en 

adviseren, en dus, aandacht geven? Studenten van de 

deeltijdmaster Gezondheidswetenschappen voor 

Zorgprofessionals hebben allemaal dezelfde eerste 

vragen als ze met de opleiding starten: Hoe kan ik  

mijn vak beter profileren? Hoe zorg ik ervoor dat de 

huisarts/specialist weet wat ik doe en ook naar mij 

Van de  
wetenschapsraad

AUTEUR PROF DR. ELLEN GERRITS – NVLF LEERSTOEL LOGOPEDIEWETENSCHAP, UNIVERSITEIT UTRECHT

De meerwaarde van ons vak aantonen

verwijst? Bij logopedie denken de meeste mensen  

aan netjes leren spreken of hulp bij stotteren en  

dat logopedische behandeling bij kinderen bestaat  

uit ‘spelletjes doen’. Dat we werken met kwaliteits-

instrumenten zoals evidence-based richtlijnen en  

er bewijs is voor de meerwaarde van onze 

zorg lijken we vooral zelf te weten. We 

moeten meer inhoud geven aan de 

parapluterm ‘logopedische behan-

deling’.  Uitleggen dat logopedische 

behandeling bij kinderen met TOS 

bestaat uit taaltherapie vanuit 

een cognitief-linguistische bena-

dering, ontwikkeld vanuit kennis 

uit de taalwetenschap, pedago-

giek, ontwikkelings- en leerpsycho-

logie. Met cijfers die de meerwaarde 

van ons vak aantonen en met de 

ervaringsverhalen van onze patiënten 

en cliënten. Tijd om van de daken te schreeuwen 

wat ons mooie vak betekent!

Op de website What Works database van de Communi-

cation Trust staat een beschrijving van de effectiviteit 

van methodieken die in de UK worden gebruikt bij 

 kinderen met een spraak- en taalachterstand. Een 

aantal daarvan zijn worden ook in Nederland toe-

gepast. Gratis toegankelijk na aanmelding.

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE NUMMER 5  |  OKTOBER 2022
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E-learning Stotteren
Sinds kort biedt de NVLF leden de e-learning ‘Stotteren’ gratis aan voor 

leden. De cursus is geaccrediteerd voor 4 punten en kan op elk moment 

worden gevolgd.

De e-learning bestaat uit 2 modules:

– Module 1: Indicaties om te gaan behandelen bij jonge stotterende 

kinderen tot en met zes jaar (groep 2 van de basisschool).

– Module 2: Monitoren op natuurlijk herstel bij jonge stotterende 

 kinderen tot en met zes jaar (groep 2 van de basisschool).

Beide modules zijn voorzien van leesopdrachten, video’s en  

bijbehorende vragen.

Leerdoelen
Aan het begin van 

 iedere module staan de 

leer doelen beschreven. 

Neem deze doelen mee 

tijdens de stappen die 

 je volgt en evalueer  

aan het einde van de 

module wanneer je  

deze leerdoelen goed 

kan toepassen.

 Je krijgt toegang tot de e-learning na het invullen van het aanmeld-

formulier op nvlf.nl/meld-je-aan-voor-de-e-learning-stotteren

Jouw praktijk onder de loep

Hoe zorg ik ervoor dat ik in mijn 

 praktijk de dingen doe die ik wil  

doen, zonder dat het me te veel tijd en 

energie kost? Wat doe ik als praktijk-

houder goed en wat kan beter? 

Tijdens een nieuwe training van de 

VvAA en de NVLF ga je met deze vra-

gen aan de slag.  Wil jij jouw praktijk 

eens goed onder de loep nemen en 

kijken of je de zaken zo kunt organise-

ren, dat je meer tijd en energie over-

houdt? Meld je dan nu aan! Er is plek 

voor 12 praktijkhouders.

Wat ga je doen?
De training bestaat uit twee dagdelen 

van vier uur. Samen met andere prak-

tijkhouders ga je onder professionele 

begeleiding aan de slag en leren jullie 

van elkaars aanpak en ervaring.

Wat levert het je op?
Tijdens de training wordt niet alleen 

naar de huidige praktijkvoering geke-

ken maar ook naar hoe de praktijk toe-

komstbestendig kan worden/blijven. 

Een goed georganiseerde praktijk is 

aantrekkelijk voor eventuele nieuwe 

werknemers en voor toekomstige 

opvolgers.

 Lees verder op nvlf.nl/nieuws/jouw-

praktijk-onder-de-loep
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Blog: De logopediepraktijk
Roos Plaatsman is jazz zangeres, tekstschrijver én sinds vorig jaar logo-

pedist in opleiding. Bij elk nummer van het tijdschrift schrijft zij een 

blog waarin zij haar ervaringen als logopediestudent deelt en schrijft 

over alles wat met stem te maken heeft.

Natuurlijk ben ik nog geen logopedist, maar sinds ik logopedie studeer, 

krijg ik toch opeens allemaal opdrachten die te maken hebben met 

logopedie. Zo heb ik net een pakket met aanbevelingen opgesteld 

over hoe zangles het best ingezet kan worden op scholen om de 

 stemontwikkeling van kinderen te bevorderen. Vervolgens ga ik trai-

ningen geven aan muziekdocenten en een lessenreeks ontwikkelen. 

Het is leuk om te merken dat wat ik al doe soms overlapt met wat ik na 

mijn opleiding wil gaan doen. Als ik soms eens een dagje meeloop met 

een logopedist in zijn of haar praktijk dan zie ik overeenkomsten als 

het één op één werken met mensen, werken aan houding, adem, 

spanning en ontspanning. Maar ik zie natuurlijk ook dat het werk als 

logopedist veel medischer is. Afgelopen donderdag, toen ik een dagje 

meeliep met een logopedist, zag ik een patiënt die net een laryngec-

tomie achter de rug had, daarna iemand met een veel te hoge adem-

haling, een transgender vrouw en een meisje met stemproblemen.

Het leuke vind ik de variatie aan patiënten. Dat is precies waarom ik 

logopedie ben gaan studeren. Als zangdocent hebben mensen vaak 

dezelfde hulpvraag, ze willen leren zingen of ze willen zich uiten via 

zang en muziek. Ook al is ieder persoon anders en is het werken met 

verschillende mensen is op zichzelf al een uitdaging, op een gegeven 

moment heb je alles wel een keer voorbij zien komen. In de logo-

pediepraktijk is het allemaal wat complexer. Je ziet mensen uit alle 

hoeken van de samenleving met allerlei soorten problemen. En als  

je deze problemen samen met hen kan oplossen dan vergroot je de 

kwaliteit van leven van deze mensen enorm. Genoeg motivatie dus 

om in september weer te gaan studeren.  

 Alle blogs van Roos zijn te lezen op www.nvlf.nl/tijdschrift-blogs

E-learning Starten met DTL

Sinds kort biedt de NVLF leden de 

e-learning ‘Starten met DTL’ gratis  

aan (normaal €250). Hierbij leer je het 

proces van Directe Toegankelijkheid 

Logopedie toe te passen.

De online, interactieve e-learning is 

voor afgestudeerde logopedisten die 

zich willen bekwamen in de Directe 

Toegankelijkheid Logopedie. De cursus 

is geaccrediteerd voor 4 punten en kan 

op elk moment worden gevolgd. Met 

het volgen van de e-learning DTL, 

wordt de professionaliteit erkend.  

De doelmatigheid en doeltreffendheid 

binnen de eerstelijnszorg worden 

 versterkt.

Deze e-learning is als volgt  

opgebouwd:

• Voorbereiding literatuur: 1 uur

• Instaptoets: 15 minuten

• Module 1 : 1 uur

• Module 2: 1 uur

• Eindtoets: 30 minuten

• Enquête: 15 minuten

Dit geeft een totaal van 4 studie-

belastingsuren.

 Je krijgt toegang tot de e-learning na 

het invullen van het aanmeldformulier 

op  nvlf.nl/meld-je-aan-voor-de-dtl- 

e-learning

Inschrijven voor het NVLF Jaarcongres 
is nog mogelijk!

Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor het NVLF Jaarcongres 

op 25 november! Lees in deze uitgave verder over het NVLF con-

gres. Het programma is o.a. te vinden in het speciale congreskatern. 

 Meer informatie over het congres en hoe je kunt inschrijven is te 

vinden op langlevenlogopedie.nl
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Poll hybride logopedie

De afgelopen periode konden logopedis-

ten onze poll over hybride logopedische 

zorg invullen. In dit bericht delen  

we graag de resultaten met je. De poll-

vragen zijn in totaal door 52 logopedis-

ten ingevuld.

We hebben hen gevraagd of zij het 

belangrijk vinden om als logopedist 

hybride zorg aan te bieden. Meer dan 

de helft (60%) vindt het belangrijk tot 

zeer belangrijk om hybride zorg aan te 

bieden tegenover 17% die het niet zo 

belangrijk vinden. 

Ook hebben we gevraagd of cliënten 

weleens vagen om hybride of online 

behandelmogelijkheden. Een kwart  

van de logopedisten geeft aan dat 

 cliënten hier nooit om vragen. Bij het 

merendeel wordt wèl gevraagd om 

hybride of online behandelmogelijk-

heden. De  frequentie loopt wel sterk 

uiteen. Van minimaal 1 cliënt per jaar 

(27%) of 1 cliënt per maand (37%) tot  

1 cliënt (6%) of meerdere cliënten per 

week (6%).

Meer dan 50% maakt gebruik van  

een elektronisch patiëntendossier, 

ondersteuning van het oefen thuis met 

behulp van instructiefilmpjes en/of 

ondersteuning van het oefenen thuis 

met apps. Daarnaast maakt 40% 

gebruik van de mogelijkheid om cliën-

ten digitaal vragenlijsten te laten invul-

len en/of laten zij de cliënt filmpjes 

maken van het oefenen thuis en 

beoordelen zij deze op afstand. Andere 

eHealttoepassingen die door de logo-

pedisten worden genoemd zijn: beeld-

bellen voor de behandeling, maar ook 

voor oudergesprekken en multidiscipli-

nair overleg, online games, uitlegfilm-

pjes over stoornissen, online maken 

van afspraken, inzage door de cliënt in 

het elektronisch patiëntendossier.

Community Logopedie
De Community Logopedie is een afgeschermde online omgeving van, 

voor en door logopedisten. Het doel van de community is betrekken, 

verbinden en samenwerken. Logopedisten kunnen hier kennis delen, 

discussiëren en contacten opbouwen. Door middel van de community 

kan de NVLF nog beter in contact komen met de leden en vooral dit 

contact verdiepen.

De community is ingedeeld in groepen. Deze groepen bestaan uit 

kwaliteitskringen, maar ook raden, commissies, het NVLF-bestuur en 

het NVLF-bureau worden (of zijn al) onderdeel van de community.  

De groepen zijn gesloten, van tevoren is bepaald wie tot de groep 

behoort. Voor elke groep wordt een community manager aangesteld. 

De community manager onderhoudt de community, activeert de groep 

en monitort de ingezonden berichten, informatie en documenten.

Alle individuele leden van de community kunnen ook onderling én in 

open groepen contact leggen en met geïnteresseerden zelf inge-

brachte vragen en stellingen bespreken. We zijn nog druk bezig met 

de ontwikkeling en de community zit nog volop in de groeifase.

Degenen die deel willen uitmaken van de community moeten lid zijn 

van de NVLF en deel uitmaken van een kwaliteitskring of werkgroep. 

Alleen NVLF-leden die zich hebben aangemeld voor de community 

hebben momenteel toegang. Individuele leden kunnen op dit 

moment nog geen toegang krijgen tot de community

Hoe kan ik me aanmelden voor de community?
Je kunt je aanmelden door een mailtje met de naam van jouw kring/ 

werkgroep en de naam van de kringbegeleider/community manager 

te sturen naar: communicatie@nvlf.nl. De NVLF maakt dan de groep 

aan met de leden die behoren tot de kring. Daarvan wordt de kring-

begeleider op de hoogte gesteld, die de rest van de groep informeert.

 Lees verder via nvlf.nl/community
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Nieuwe ereleden
In de historie van onze vereniging is een beperkt aantal leden tot  

 erelid benoemd die een zeer bijzondere inzet getoond hebben ten 

behoeve van de vereniging. Gelukkig kent de vereniging nog steeds 

van deze leden.

Philine Berns
Ter gelegenheid van het 

afscheid van Philine Berns  

als docent aan de opleiding 

Logopedie en onderzoeker in 

Zorg voor Communicatie aan 

Hogeschool Rotterdam werd 

op 16 september 2022 een 

symposium georganiseerd, 

getiteld: ‘Logopedisch 
 Rollenspel’. Bij het afscheids-

symposium kwam er een 

 verrassende mededeling:  

er werd haar het erelidmaat-

schap van de NVLF aangebo-

den. Ruth Dalemans, docent-onderzoeker aan Zuyd Hogeschool 

benadrukte tijdens het symposium dat de aandacht voor communi-

catie de laatste jaren steeds groter wordt en dat daarmee een steeds 

prominentere rol voor de logopedist is weggelegd. Als bestuurslid van 

de NVLF benoemde ze Philine tot erelid vanwege haar verdiensten 

voor het beroep logopedist. Deze verdiensten bestonden onder 

andere uit haar lidmaatschap van diverse commissies, voorzitter-

schap bij de ontwikkeling van de monodisciplinaire richtlijn afasie en 

bijdragen aan het onderwijs middels boeken en ontwikkeling van 

opleidingsprofielen en post-hbo cursussen.

Ineke Hendriks
Tijdens de NVLF zomertoer, locatie 

Hogeschool Rotterdam werd nóg 

een lid in het zonnetje gezet. Ineke 

Hendriks werd benoemd tot erelid 

van de NVLF. Janneke de Waal-

Bogers, bestuurslid van de NVLF, 

roemde de jarenlange inzet van 

Ineke voor de promotie van de 

meerwaarde van logopedie met 

verschillende acties en initiatieven, 

waarbij Ineke leden steeds verbroe-

derd onder de slogan 'wij zijn logo-

pedie'. Ineke heeft daarnaast zitting 

genomen in diverse werkgroepen 

en commissies van de NVLF. 

Goed declareren doe je zo

De NVLF krijgt regelmatig de vraag 

van leden waarom moet ik de covid 

behandelingen en telelogopedie 

 coderen op de aparte declaratie code? 

Dat is toch een paarse krokodil! Alles 

coderen onder de prestatiecode 4000 is 

toch veel handiger. 

Covid- behandelingen
De behandelingen die in het kader van 

herstel van ernstige COVID-19 worden 

geleverd, dient bij de declaratie de 

diagnosecode 9500 te worden ver-

meld. Om deze zorg vergoed te krijgen 

uit het basispakket moeten behande-

lingen bewezen effectief zijn. Op dit 

moment zijn de effecten van paramedi-

sche herstelzorg bij patiënten die ern-

stige COVID-19 hebben doorgemaakt 

nog niet bewezen. Paramedische her-

stelzorg kan dus niet zomaar vergoed 

worden uit het basispakket. Om de 

effectiviteit te onderzoeken en tegelij-

kertijd patiënten de mogelijkheid te 

bieden deze zorg vergoed te krijgen, 

wordt er gebruik gemaakt van een 

 wettelijke regeling. Hierdoor is het 

(wettelijk) mogelijk om de behandeling 

vergoed te krijgen en onderzoek te 

doen naar de effectiviteit van de 

 logopedie bij een covid behandeling.

Gebruik je deze code niet dan mag 

 officieel de logopedie-behandeling  

niet gedeclareerd worden bij de zorg-

verzekeraar. Ten tweede blijkt dan  

uit onderzoeken niet dat de patiënt 

logopedie krijgt tijdens zijn herstel.
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Logopedie is  
een STOER,  
ONMISBAAR VAK
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Logopedie is  
een STOER,  
ONMISBAAR VAK

A ls je Gidding en Snijders samen aan 

tafel zet, ontstaat er vanzelf een 

gesprek over het vak en hun uitge-

sproken kijk daarop. Uitgesproken over hoe ze 

hun vak willen uitoefenen, over wat ze wel en 

juist niet willen. Het woord ‘passie’ komt daar-

bij nogal eens aan bod. Gidding: “Ik ben nu 

twee jaar bezig en ik vind plezier in mijn werk 

heel belangrijk. Ik wil dat ik er meer energie van 

krijg dan dat het me kost. Ik vind dat we in 

deze maatschappij te vaak aan het werk zijn 

zonder passie. Terwijl je hele dagen met je 

werk bezig bent. Wat hou je dan over van je 

leven, ook tijdens je werk? Ik wil nu al genie-

ten.” Snijders: “Ja precies! Passie is het tover-

woord. Als je doet wat je leuk vindt, vliegt de 

tijd. Ik herinner me behandelingen en patiën-

ten – ik noem ze patiënten – uit mijn begintijd, 

dat lijkt drie boterhammen geleden. Ik beloof 

je dat je niet bang hoeft te zijn dat je die pas-

sie verliest. Die hou je altijd bij je. Je kunt wel 

teleurgesteld raken als dingen tegenzitten. 

Daar moet je mee leren omgaan door teleur-

stellingen te zien als een uitdaging. En door je 

uit te spreken als je het ergens niet mee eens 

bent.”  

Te leuk om te stoppen
Snijders zit bijna veertig jaar in het vak. Toen  

hij begon was er, net als nu, een schaarste  

aan logopedisten. Hij koos ervoor zich vrij te 

vestigen in Hellevoetsluis. Die locatie koos hij 

bewust, want dat was een groeigemeente. 

Bij elkaar zijn logopedisten Céline 
Gidding (28) en Willem Snijders 
(64) bijna net zo oud als de NVLF: 
92 jaar. Zij staat aan het begin van 
haar carrière, hij zit in de herfst 
ervan. Samen blikken ze terug en 
kijken ze vooruit.

TEKST SUUS VAN GEFFEN  BEELD FRANS LAHAYE
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 Hellevoetsluis groeide, Snijders’ praktijk groeide mee. Van één 

naar uiteindelijk vier locaties, met op het hoogtepunt vijftien 

medewerkers. Dat betekende voor Snijders ook meer manage-

menttaken, maar niet alleen maar. “Ik ben altijd meer therapeut 

dan manager gebleven, dus ik ben in al die jaren ook gewoon 

behandelingen blijven doen.”

In Snijders’ begintijd was er nog het ziekenfonds. Andere tijden, 

vertelt hij. “Daar diende ik elke maand mijn declaraties in. Ik 

vulde gewoon op papier in hoeveel ik had behandeld en dan 

kreeg ik het geld overgemaakt.” Het tarief was destijds zo’n vijf-

tien gulden per behandeling. “Daarvan kon je toen drie keer 

naar de kapper. Logopedisten hadden in de jaren tachtig een 

norminkomen: als je dat niet haalde, werd je tarief met terug-

werkende kracht opgehoogd. Met de komst van de zorgverze-

keraars is ook dat norminkomen afgeschaft. Daardoor is het 

tarief niet meer gebaseerd op wat we werkelijk aan kosten heb-

ben. Voor erg veel logopedisten is het bijna niet meer haalbaar 

om hun praktijk draaiende te houden met een 

fatsoenlijk salaris en pensioen voor de mede-

werkers.” Voor Snijders zelf geldt dat ook. Hij is 

nu 64 en voorziet dat hij nog vijf of zes jaar 

moet doorwerken, onder meer vanwege zijn 

teruglopende pensioen. “Maar niet alleen dat 

hoor, ook omdat ik het werk nog veel te leuk 

vind om te stoppen. Sterker nog, ik start vol-

gende week als docent op de hogeschool in 

Utrecht. Ik vind het mooi dat ik in de herfst van 

mijn loopbaan mijn kennis kan doorgeven.”

Vreemde vogel
Gidding staat helemaal aan het begin van  

haar carrière. Twee jaar geleden studeerde ze 

af aan Zuyd Hogeschool. Daarna startte ze een 

praktijk in combinatie met een baan bij Zuyd 

Hogeschool, waar ze de marketing voor de 

logopedie-opleiding doet. “Dat deed ik al tij-

dens mijn studie, toen nog voor studiepunten. 

Daarna ben ik teruggevraagd voor twee dagen 

in de week. Mijn docenten van toen zijn nu 

mijn collega’s.” 

Een vreemde vogel noemt Gidding zichzelf. 

“Omdat ik het anders wil doen. Al tijdens de 

opleiding wist ik dat ik er een draai aan moest 

geven om logopedie in mijn plaatje te laten 

passen en om mijzelf in het plaatje van logo-

pedie te laten passen. Daardoor heb ik tijdens 

de studie al keuzes kunnen maken. Eén daar-

van is dat ik geen kinderen behandel. Ik heb 

me gespecialiseerd in stemtherapie voor vol-

wassenen. Daar heb ik mijn passie in gevon-

den. Daar ben ik heel blij mee. En ik ben er ook 

heel blij mee dat ik niet werk als allround-

logopedist, omdat ik niet op alle gebieden 

evenveel passie voel. Dan kies ik er liever voor 

om alleen datgene te doen waar ik dat vuurtje 

wel bij voel en de rest aan anderen te laten.”

En waarom de keuze om geen kinderen te 

behandelen? Gidding, lachend: “Ze doen niet 

wat ik wil. De tijd voor een behandeling is maar 

kort en met kinderen kom ik maar zo weinig 

aan echt behandelen toe. Daar haal ik geen 

plezier uit.” Snijders glimlacht terwijl Gidding 

praat. “Toen ik begon, was er nog helemaal 

geen logopedie voor volwassenen”, zegt hij. 

WILLEM SNIJDERS:

Ik ben altijd meer  
therapeut dan  
manager gebleven
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“Nu is er een heel scala aan logopedische zorg 

voor volwassenen en ouderen. Ik merk dat ik 

met mijn patiënten ben meegegroeid. Be your 

age, heet dat in het Engels. Over de grond 

kruipen tijdens de behandeling van een kind 

laat ik liever aan de jongere collega’s over.”

Naar het buitenland
In (bijna) veertig jaar heeft Snijders veel zien 

veranderen, met name op het gebied van 

techniek en ICT. “Waar we in de begintijd 

behandelingen opnamen op een cassette-

bandje gaat dat nu allemaal digitaal. In onze 

praktijk filmen we heel veel behandelingen 

voor de patiënt. Na afloop sturen we dat film-

pje toe. Nog voor de patiënt thuis is, ligt het al 

op de digitale deurmat.” Een geweldige toe-

voeging. Ook telelogopedie vindt Snijders een 

vooruitgang. “Daar begon ik jaren geleden mee 

toen een patiënt naar het buitenland ver-

huisde en daarna ben ik het blijven doen. 

Daardoor hadden we tijdens corona een 

enorme voorsprong.”

De laatste tijd is hij bezig met de ontwikkeling 

van digitale content voor andere logopedisten. 

“Dat zijn bijvoorbeeld korte en bondige uitleg-

filmpjes voor de patiënt over hoe je verstandig 

kunt oefenen, uitleg over de aandoening en  

de beoogde aanpak van de logopedist. Die 

filmpjes kunnen logopedisten gebruiken als 

ondersteuning bij de behandeling.”

Kikkers in heet water
Waar Snijders nadrukkelijk over patiënten 

praat, kiest Gidding bewust voor de niet-medi-

sche aanpak. “Dat zie je al aan de locatie – in 

het stadion van voetbalclub MVV – en aan de 

inrichting van mijn behandelruimte. Die is niet 

medisch. Ik wil namelijk dat mijn cliënten niet 

het gevoel hebben dat ze bij mij komen met 

een medisch probleem, maar dat ze de behan-

deling zien als een investering in zichzelf.” Het 

bracht haar ook tot de keuze om geen con-

tracten aan te gaan met zorgverzekeraars: te 

veel voorschriften, te veel keurslijf. “Dat was 

wel een extra sprong in het diepe, maar ik sta 

nog altijd achter die keuze.” Snijders zucht 

even en zegt dan: “Ik heb dat niet aangedurfd vanwege de 

 situatie waarin ik zit, met studerende kinderen, hypotheken en 

medewerkers die ik een stabiel inkomen en een pensioen wil en 

moet bieden. Maar ik beaam direct de machteloosheid die die 

contracten met zich meebrengen. We moeten passen in een 

keurslijf. En dat wordt steeds een beetje strakker. We lijken wel 

op het experiment van de kikkers die langzaam worden gaar-

gekookt in heet water. Ik hoop dat logopedisten toch opstaan 

en hun stem krachtig laten horen.”

Gidding is daar al druk mee bezig, onder andere op de social-

mediakanalen van haar eigen praktijk. Ze plaatst berichten over 

de behandelingen die ze doet, over cursussen die ze heeft 

gevolgd en over het kinderboek dat ze schreef. Logopedie moet 

beter op de kaart, vindt ze. “Logopedie wordt nog te vaak 

gezien als stoffig. En ik hoor ook altijd weer de associatie  

met voeten terug. Het is een stoer beroep, voor vrouwen én 

mannen. We moeten laten zien dat we onmisbaar zijn.”

CÉLINE GIDDING:

We moeten laten 
 zien dat we  

onmisbaar zijn
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KEYNOTE SPEECH NVLF CONGRES: LOT SNIJDERS BLOK AAN HET WOORD

Genetische  
oorzaken van TOS

De keynote zal tijdens het NVLF-Congres op 25 november 
worden verzorgd door Lot Snijders Blok. Als klinisch 
geneticus van het Radboudumc is zij gespecialiseerd  
in genetische oorzaken van TOS en andere  
ontwikkelingsstoornissen.

TEKST ERICA RENCKENS  ILLUSTRATIE CHIARA ARKESTEIJN  

‘E en zaadje planten’, dat hoopt klinisch 

 geneticus Lot Snijders Blok te doen tijdens 

haar keynote op het NVLF Congres.  

‘Ik vind dat de huidige criteria voor classificatie bij  

een taalontwikkelingsstoornis (TOS) niet altijd goed 

 aansluiten op de laatste biomedische kennis over 

 ontwikkelingsstoornissen. De discussie over hoe  

we naar aandoeningen kijken en hoe verschillende 

 ontwikkelingsstoornissen zich tot elkaar verhouden  

wil ik graag daarom op gang brengen.’

Daarnaast heeft ze nog een ander doel. ‘Mensen 

 vinden genetica vaak lastig. Zodra het over genen of 

chromosomen gaat, haken veel mensen af’, merkt ze 

regelmatig. ‘Maar er is absoluut geen voorkennis van 

genetica nodig om mijn verhaal te kunnen volgen. En 

het levert belangrijke nieuwe inzichten op die je in de 

praktijk kunt toepassen, zodat je bijvoorbeeld weet  

bij welke kinderen het extra nuttig kan zijn om door-

verwezen te worden voor genetisch onderzoek. Ik hoop 

dat na mijn keynote de aanwezigen net zo enthousiast 

zijn over mijn vakgebied als ik’, stelt ze.

Vijf genetische aandoeningen
In oktober 2021 promoveerde Snijders Blok aan  

de Radboud Universiteit op haar onderzoek naar 

genetische mutaties die kunnen leiden tot een taal-

ontwikkelingsstoornis. Ze ontdekte vijf genetische 

aandoeningen waarbij spraak- en taalproblemen  

een belangrijk symptoom zijn. Twee van deze aan-

doeningen dragen inmiddels zelfs haar naam: het  

Snijders Blok-Campeau-syndroom en het Snijders 

Blok-Fisher-syndroom, mede-vernoemd naar haar 

collega’s. Daarnaast bracht ze tijdens haar promotie-

onderzoek het spraak-, taal- en neuropsychologisch 

profiel in kaart van SATB2-geassocieerd syndroom, 

een al bekende aandoening die gepaard gaat met 

ernstige spraakproblemen.

Momenteel is Snijders Blok als AIOS bezig met de laat-

ste loodjes van haar opleiding tot Klinisch Geneticus 

aan het Radboudumc. Vanaf half november zal ze daar 

als medisch specialist werken op de afdeling Genetica. 

Ze draait hierbij spreekuren voor patiënten, maar doet 

ook nog altijd onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen.
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Discussie
‘In mijn keynote zal ik uitleggen hoe DNA-onderzoek in 

zijn werk gaat en wat er uit genetisch onderzoek kan 

komen’, vertelt Snijders Blok. ‘Daar bestaan veel mis-

verstanden over, merk ik regelmatig. Het zou goed zijn 

als logopedisten weten wat we bij de afdeling Genetica 

doen en wanneer ze bij een cliënt aan iets genetisch 

moeten denken. Dat ze weten waarom zo’n genetische 

diagnose zin kan hebben en wat zij eraan kunnen heb-

ben in hun vakgebied.’

Daarnaast zal de klinisch geneticus ingaan op wat haar 

opvalt aan de richtlijnen over TOS. ‘In de literatuur en 

de richtlijnen over TOS wordt vaak genoemd dat een 

specifieke TOS wel een neurobiologische ontwikke-

lingsstoornis is, maar dat hier geen duidelijke oorzaak 

voor aan te wijzen is. Als de taalproblemen worden 

veroorzaakt door een andere ontwikkelingsstoornis, 

zoals het downsyndroom, dan is er sprake van een 

niet-specifieke stoornis’, vertelt ze. ‘Deze beweringen 

‘Het zou goed  
zijn als logopedisten weten  

wat we bij de afdeling Genetica 
doen en wanneer ze bij een  

cliënt aan iets genetisch  
moeten denken’
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zijn niet in lijn met de huidige kennis over TOS en 

genetica. Het wel of niet aantonen van een genetische 

oorzaak moet niet de classificatie van een taalontwik-

kelingsstoornis beïnvloeden. Het zou mooi zijn als  

we hier, na mijn presentatie op het NVLF-congres,  

de discussie met elkaar over aan kunnen gaan.’

Toegevoegde waarde
Als de uitkomst van het genetisch onderzoek niet van 

belang zou moeten zijn voor de klinische diagnose, wat 

is dan de toegevoegde waarde van zo’n onderzoek? 

‘Met name voor ouders kunnen de resultaten van een 

genetisch onderzoek vaak heel belangrijk zijn’, ziet 

Snijders Blok. ‘Ouders van een kind met een ernstige 

TOS vragen zich vaak af waarom hun kind zich anders 

ontwikkelt, en ze zijn soms bang dat ze zelf iets ver-

keerd doen of hebben gedaan. Zo’n genetische diag-

nose geeft dan veel opluchting. Daarnaast kunnen we 

hen op basis van de uitkomst erfelijkheidsadvies geven 

als ze bijvoorbeeld nog meer kinderen willen, en over 

de kans dat een volgend kind ook dezelfde DNA-ver-

andering heeft.’

Maar ook voor behandelaars geeft een genetische 

diagnose belangrijke inzichten. ‘Vaak kunnen we ver-

tellen wat er nog meer bij een bepaalde aandoening 

kan komen kijken. Bijvoorbeeld een vergrote kans op 

andere medische aandoeningen, zoals een hartafwij-

king of epilepsie. Daar kun je dan bedacht op zijn, of 

op controleren.’

Uiteindelijk hoopt Snijders Blok dat het genetisch 

onderzoek meer gaat opleveren voor de behandeling 

van taal- of spraakstoornissen. ‘Zodat we op basis van 

een mutatie in een bepaald gen een advies kunnen 

geven over het effect van verschillende behandelingen. 

Maar zo ver zijn we nu nog niet.’

Vragen
De klinisch geneticus kijkt ernaar uit om tijdens het 

NVLF-congres met logopedisten te kunnen spreken. ‘Ik 

werk veel met zeldzame aandoeningen’, vertelt ze. ‘Als 

ik direct contact heb met logopedisten van kinderen 

met TOS, dan weet je gelijk weer waar je het voor doet. 

Samen kunnen we echt een verschil maken.’

Snijders Blok zal haar keynote online geven. ‘Ik sta dan 

in een studio. De NVLF heeft een mooi pro-

gramma samengesteld dat zal worden 

gepresenteerd in een mooie uitzen-

ding’, vertelt ze. ‘Het is natuurlijk 

wel jammer dat ik het publiek 

niet zal kunnen zien en dat 

mensen na afloop me niet 

kunnen aanspreken. 

Maar ik zal na mijn 

lezing zeker nog vragen 

kunnen beantwoorden. 

En verder ben ik natuur-

lijk ook altijd per e-mail 

bereikbaar voor vragen 

en opmerkingen.’

‘Met name voor ouders  
kunnen de resultaten van een 

genetisch onderzoek vaak  
heel belangrijk zijn’

CV Lot Snijders Blok
(1987 — Geboren in Sneek)

1999 - 2005  VWO, RSG Magister Alvinus in Sneek

2005 - 2012  Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen

2012 - 2013  onderzoeksstage en research assistant in Children's Hospital of Westmead, Sydney, Australië

2013        arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS) bij afdeling Medische Genetica, UMC Utrecht

2013 - 2022  arts in opleiding tot specialist (AIOS) bij afdeling Genetica, Radboudumc

2016 – 2021  PhD student bij Radboudumc en Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek

2022         Klinisch Geneticus bij Radboudumc (vanaf 15 november 2022)
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Logopedisten gebruiken vragenlijsten bij het inventariseren van 
ervaringen en uitkomsten van zorg. Vragenlijsten zoals PREMS 
(Patient Reported Experience Measures) en PROMS (Patient Repor-
tend Outcome Measures) geven inzicht in de kwaliteit van zorg, 
zowel op organisatieniveau (mesolevel) als voor externe verantwoor-
ding van geleverde zorg (macrolevel) (Van Rooijen et al., 2020). Daar-
naast kunnen cliënten via vragenlijsten ervaringen en behoeften in 
hun dagelijkse zorg aangeven (microlevel). Het gebruik van vragen-
lijsten ondersteunt de dialoog tussen logopedisten en hun cliënten. 
Een goede dialoog met cliënten bevordert het proces van gezamen-
lijke besluitvorming en leidt tot grotere tevredenheid met de inter-
ventie, groter herstel, verbeterde therapietrouw, meer participatie 
in beslissingen en grotere betrokkenheid bij behandeling (Valderas 
et al., 2008). 

In 2016 stonden 3,8 miljoen mensen in 
Nederland bij de huisarts geregistreerd 
met een hersenaandoening. Van deze 
mensen hebben bijna 2 miljoen NAH; 
een Niet Aangeboren Hersenletsel (Rijks
instituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
2017; Hersenstichting, 2017). Hersenletsel 
leidt vaak tot communicatiekwetsbaar
heid. Mensen die communicatiekwetsbaar 
zijn, hebben een verminderd vermogen 
om te spreken, horen, begrijpen, lezen, 
onthouden, of schrijven (Stans et al., 2013; 
Stans et al., 2017). Communicatiekwets
baarheid kan het gevolg zijn van factoren 
die verbonden zijn met de persoon zelf, in 

de vorm van beperkingen die de commu
nicatie belemmeren (zoals slechtziend
heid, slechthorendheid, spraakprobleem, 
afasie, verstandelijke beperking, laag
geletterdheid) of gerelateerd zijn aan de 
context of situatie, bijvoorbeeld het niet 
beheersen van de dominante taal van de 
omgeving (Blackstone et al., 2015, Dale
mans, 2022). 

Logopedisten, maar ook andere professi
onals hebben behoefte aan communica
tievriendelijke vragenlijsten. Immers, voor 
het evidencebased inrichten en evalue
ren van zorg is het noodzakelijk om cliën

ten zelf te vragen wat ze willen, kunnen en 
ervaren. De wensen van de cliënt en zijn 
drijfveren vormen namelijk één van de 
drie pijlers van Evidence Based Practice, 
naast de evidence uit de wetenschap
pelijke literatuur en de expertise van de 
professional (Lacroix et al., 2010). Uit een 
survey onder 400 logopedisten blijkt dat 
PROMS en PREMS nauwelijks ingezet wor
den binnen het therapeutisch proces. De 
vragenlijsten zijn vaak zo lang en complex 
dat het invullen ervan te moeilijk is voor 
cliënten die communicatiekwetsbaar zijn 
(Hilari et al., 2015). Dit brengt een cliënt
gecentreerde benadering in gevaar, in het 
bijzonder het kunnen meebeslissen over 
het betekenisvol vormgeven van het eigen 
zorgproces en over therapiedoelen (Hersh 
et al., 2012). 

Uit onderzoek bleek dat mensen met afa
sie behoefte hebben aan communica
tievriendelijke vragenlijsten (Dalemans 
et al., 2010). Dit leidde tot de aanpassing 
van de CommunityIntegration Questi
onnaire met picto’s en kortere zinnen. 
Uit literatuur (Dalemans et al., 2010; Her
bert et al., 2018; Lacroix et al., 2010; Lem
mens et al., 2013; Nordehn et al., 2006; 
Sanders, z.d.; Sohlberg et al., 2014; Stans 
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et al., 2013) blijkt dat de integratie tus
sen 1) visualisaties, 2) weergave van taal 
en 3) betekenis van taal de ‘communica
tievriendelijkheid’ van informatie bepaalt. 
Het is echter nauwelijks onderzocht hoe 
deze integratie verloopt en hoe deze kan 
bijdragen aan het vergroten van de com
municatievriendelijkheid van informatie. 
Dalemans et al. (2018) stellen vast dat vra
genlijsten communicatievriendelijk zijn als 
ze betrouwbaar en valide meten doordat 
ze zijn aangepast aan de communicatieve 
mogelijkheden van de cliënt en de cliënt in 
staat stellen zonder veel moeite of tijd de 
vragen te begrijpen en deze adequaat te 
beantwoorden.

Een samenwerkingsverband van logope
disten, ergotherapeuten, cliënten, data
visualisatie en taalexperts, ontwerpers, 
ICTexperts en onderzoekers sprak de 
ambitie uit om een leidraad te ontwikke
len waarmee vragenlijsten communicatie
vriendelijk kunnen worden gemaakt zodat 
deze leiden tot betrouwbare en valide uit
komsten. Dit draagt bij aan een belang
rijke maatschappelijke uitdaging: het 
bevorderen van de integratie en participa
tie van mensen die communicatiekwets
baar zijn.

De onderzoeksvraag luidde als volgt: Met 
welke aanpassingen kunnen vragenlijs
ten communicatievriendelijk worden 
gemaakt?

Ontwerpgericht onderzoek
In dit project is een ontwerpgericht onder
zoek uitgevoerd. In een ontwerpgericht 
onderzoek gaan onderzoekers, cliënten 
en experts in een iteratief proces aan de 
slag. Hierbij wisselen ontdekken, ontwik
kelen, toepassen, onderzoeken en bijstel
len elkaar voortdurend af met als doel te 
komen tot een verbetering in de praktijk 
enerzijds en kennisgroei anderzijds (Barab 
& Squire, 2004). 

Ethisch verantwoord werken
In het kader van wetenschappelijke inte >>

griteit is er gewerkt met communicatie
vriendelijke informed consentformulieren 
en beveiligde opslag en toegankelijkheid 
van de onderzoeksdata. De Medisch Ethi
sche Toetsingscommissies (van MC Zuy
derland/Zuyd Hogeschool en Hogeschool 
Vives) hebben geoordeeld dat het project 
niet onder de Wet Medischwetenschap
pelijk Onderzoek valt.   

Fasering van het onderzoeksproject
In dit artikel beschrijven wij fase 1 en fase 2  
van het onderzoeksproject, die hebben 
geleid tot de ontwikkeling van de ‘Leidraad 
Communicatievriendelijk meten’. Fase 1 
bestond uit het observeren en analyseren 
van de afname van drie bestaande vragen
lijsten bij mensen met NAH. Die observatie 
vormde de basis voor een interview met 
achtereenvolgens de cliënt en de profes
sional. De analyse van de observaties en 
interviews leidde tot suggesties voor aan
passing van de vragen lijsten. 

In fase 2 werden de ideeën uit fase 1 ver
werkt in een ‘proefcommunicatievriende
lijke vragenlijst’: Een prototype, waarmee 
bij mensen met NAH is uitgezocht of de 
aanpassingen werkelijk leidden tot betere 
begrijpelijkheid van de vragen. De resulta
ten uit fase 1 en 2 vormden de basis voor 
de ontwikkeling van de ‘Leidraad Commu
nicatievriendelijk meten’. Hieronder wor
den de fasen afzonderlijk toegelicht naar 
methode, analyse en resultaat.

Fase 1. Observatie en analyse van 
afname van bestaande vragenlijsten
In drie verschillende settingen is bij telkens 
vijf cliënten met NAH en hun zorgprofessi
onals één van onderstaande vragenlijsten 
afgenomen:
• De Aphasia Impact Questionnaire (AIQ

21; Swinburn, 2018). De AIQNL is de 
Nederlandse vertaling (Wielaert et al., 
2018). Deze werd afgenomen binnen 
de revalidatiesetting. Deze vragenlijst 

IN HET KORT

Logopedisten en andere zorgprofessionals maken in de praktijk vaak 

gebruik van meetinstrumenten in de vorm van vragenlijsten, bij-

voorbeeld om een diagnose te stellen, een behandeling te evalueren, 

cliënttevredenheid in kaart te brengen of de ervaren impact van een 

beperking op de kwaliteit van leven te meten (Cohen & Hula, 2020). 

Vaak zijn dit vragenlijsten die cliënten zelf moeten invullen. Cliën-

ten die moeite hebben met het begrijpen van schriftelijke taal, zoals 

mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, begrijpen de vragen niet 

altijd goed. De cliënt vult dan met de beste intentie iets in, zonder 

de vraag goed begrepen te hebben. De professional bouwt verder op 

deze antwoorden terwijl deze geen juiste weergave zijn van de bele-

ving van de cliënt (Rosewilliam et al., 2011; Worrall et al., 2011; Plant 

et al., 2016). Het project ‘Zie en hoor de cliënt’ beoogt oplossingen 

te bieden voor dit probleem. In nauwe samenwerking met cliënten, 

experts, onderzoekers en studenten werd de ‘Leidraad Communica-

tievriendelijk meten’ ontwikkeld. Daarmee kan de zorgprofessional 

vragenlijsten communicatievriendelijk maken, ook voor mensen die 

communicatiekwetsbaar zijn.

In dit artikel bespreken we de ontwikkeling, inhoud en werkwijze 

van deze leidraad. 
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brengt de impact van afasie op de com
municatie, participatie en welzijn in 
kaart. De vragenlijst werd afgenomen 
door een logopedist of psycholoog.

• De adjusted Dutch version of the Swal
lowing Quality of Life questionnaire 
(aDSWALQOL). Deze werd afgenomen 
binnen de verpleeghuissetting. Deze 
vragenlijst inventariseert de impact van 
slikproblemen op kwaliteit van leven 
(Simpelaere et al., 2017).  De vragenlijst 
werd digitaal afgenomen in aanwezig
heid van een logopedist.

• Het cliënttevredenheidsonderzoek dag  
besteding van de Stichting Gehandi
captenzorg Limburg (CTOSGL), een 
grote organisatie voor mensen met her
senletsel in Limburg. Deze vragenlijst 
inventariseert de cliënttevredenheid 
met de dagbesteding van SGL. De vra
genlijst werd zelfstandig ingevuld door 
de cliënt, al dan niet in aanwezigheid 
van een ondersteuner. 

Er is bewust gekozen voor drie totaal ver
schillende vragenlijsten qua doel, doel
groep en layout, om zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen over praktijk
ervaringen met vragenlijsten en om de 
generaliseerbaarheid van de te ontwikke
len leidraad naar andere vragenlijsten te 
vergroten.

Methode in fase 1
Tijdens fase 1 observeerde de onderzoeker 
de afname van de vragenlijst bij de cliënt 
en de betrokken professional. De observa
tie was gericht op de reactie van de cliënt 
op de visualisaties (gebruik van afbeeldin
gen), de weergave van taal (zoals layout, 
lettergrootte, lettertype) en de betekenis 

van taal (woordgebruik, zinslengte, com
plexiteit) in de vragenlijst, evenals op de 
interactie tussen cliënt en professional. 

Direct na de observatie vonden interviews 
met de professional en de cliënt plaats.  
Met de professional werd besproken welke 
belemmerende en bevorderende factoren 
werden ervaren in de afname en de begrij
pelijkheid van de vragenlijst. Via een ‘walk 
through’interview doorliep de onder
zoeker samen met de cliënt de vragen
lijst. Waar nodig maakte de onderzoeker 
gebruik van ondersteunde communicatie 
(aangepast taalgebruik, schrijven, teke
nen, gebaren). 
De afname van de vragenlijsten en de 
interviews werden op audio opgenomen. 
De interviews werden uitgeschreven en 
gecodeerd.

Data-analyse fase 1
Bij de analyse van de interviews werden 
uitspraken over visualisatie, weergave 
van taal en betekenis van taal gekop
peld aan begrijpelijkheid van de vragen
lijst: Waren bepaalde plaatjes duidelijk of 
juist niet, stond de pagina te vol of was het 
bladbeeld juist heel aantrekkelijk, waren 
begrippen in de vragen duidelijk voor de 
cliënt? De resultaten van de analyse zijn 
gepresenteerd aan de klankbordgroep. 

Resultaten van fase 1
In totaal deden 15 cliënten (zie tabel 1) en 
15 professionals mee aan deze fase. Met 
dit aantal werd datasaturatie bereikt:  Dit 
is het punt waarop er geen nieuwe infor
matie meer naar voren komt. Dataverza
meling en dataanalyse vinden daarom 

afwisselend (iteratief) plaats om zoveel 
mogelijk diepgang in het onderzoek aan 
te brengen.

Naast de bevindingen op het gebied van 
visualisatie, weergave van taal en beteke
nis van taal, kwamen ook andere thema’s 
aan de oppervlakte, zoals vormgeving, 
antwoordmogelijkheden in de antwoord
schalen en de algemene structuur van de 
vragenlijst. 

Cliënt: “Daar mogen jullie nog veel aan 
knutselen. Ja te veel, en veel twee of drie 
vragen en antwoorden.”

Onderstaand de resultaten van de analyse 
van de interviews, geordend volgens ver
schillende factoren die van invloed zijn op 
de begrijpelijkheid van de vragenlijsten: 

Visualisatie: visuele ondersteuning facili
teert het zelfstandig invullen en verhoogt 
de participatie van de cliënt bij het invul
len van de vragenlijst. Soms werkt een 
plaatje niet ondersteunend, bijvoorbeeld 
als de weergegeven situatie door de deel
nemer niet wordt gekoppeld aan de vraag
stelling: 
Interview met logopedist: “Tja, dat plaatje 
bij schamen. Daar ligt dan een kapot 
vaasje en de persoon heeft zijn hand voor 
de mond. Maar dat kan van alles zijn. Ik 
krijg dan wel vaker de opmerking, ‘maar ik 
heb niets laten vallen’.” 

Weergave van taal: Het formuleren van 
één vraag per pagina wordt als zeer aan
genaam ervaren, evenals voldoende wit
ruimte tussen vraag en antwoord. Vaak 
vindt men de zinnen in een vraag te lang. 
Client: “Er moet wat ruimte tussen de 
 vragen zitten. Dan heb je even een rust
moment tussen de vragen door, nu heb  
je zo euh euh zo euh veel prikkels tegelijk, 
zot word ik daarvan.”

Betekenis van taal: Vragen zijn vaak te 
moeilijk geformuleerd of dubbelzinnig. 
Ontkenningen in een vraag werken ver

TABEL 1.  Overzicht cliëntdeelnemers bij behoeften- en contextanalyse.

CLIËNTEN LEEFTIJDSRANGE ETIOLOGIE

vrouw man

AIQ n=2 n=3 4864 jaar CVA

DSWAL-QOL n=3 n=2 5283 jaar CVA, ALS

CTO SGL n=2 n=3 5877 jaar CVA, Vasculaire dementie
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Methode in fase 2
De kernactiviteiten in fase 2 bestonden uit 
een ontwikkelteambijeenkomst en een 
pilotstudie met een prototypevragenlijst. 

Bij de ontwikkelteambijeenkomst waren 
taalexperts, experts op het gebied van visu
alisaties, zorgprofessionals, cliënten met 
NAH, studenten, logopedisten en onder
zoekers aanwezig. De resultaten uit fase 1 
werden gepresenteerd. Vervolgens werd op 
basis van vijf stellingen de communicatie
vriendelijkheid van vragenlijsten besproken. 
De stellingen betroffen: layout  van de vra
genlijst, zelfstandig invullen, digitaal invul
len, gebruik van visualisaties, taalgebruik. 

De pilotstudie met prototypevragenlijst 
was bedoeld om te achterhalen welke stra
tegieën werken en praktisch bruikbaar zijn. 
Een pilotstudie is een kleinschalige evalu
atie met een beperkt aantal leden van de 
doelgroep (Plomp et al., 2000). Een pro
totypevragenlijst is een zelf opgestelde 
vragenlijst die gebruikt wordt om verschil
lende communicatieve strategieën uit te 
testen. 

De projectonderzoekers hebben op basis 
van literatuur, eerder zelf uitgevoerd onder
zoek, interviews en observaties uit fase 1 en 
de ontwikkelteambijeenkomst een aantal 
strategieën geïdentificeerd. Reeds bewe
zen strategieën (Berns et al., 2015; Dale
mans et al., 2009; Rose et al., 2011) waren: 
1. audioondersteuning; 
2. lettertype Verdana; 
3. kernwoord vetgedrukt; 
4. 1 zin per regel en een maximale zins

lengte van 12 woorden  
Vanuit fase 1 werd toegevoegd:
5. Visualisatie soort: geen, foto, GIF, teke

ning in kleur of tekening in zwartwit.
6. Visualisatie kenmerk: achtergrond kleur 

(zwarte tekst op witte achtergrond of 
gele tekst op zwarte achtergrond).

7. Lexicale semantiek: woordfrequentie en 
woordvoorstelbaarheid (hoog frequent 
en/of voorstelbaar en laag frequent en/
of voorstelbaar).

8. Zinssemantiek: formulering als stelling 
of als vraag. 

9. Zinssemantiek: kernwoord aan het be 
gin of verderop in de zin.

De prototypevragenlijst bestond uit 33 ja/
neevragen waarin de strategieën waren 
verwerkt. Door te combineren ontstonden 
15 unieke strategiecombinaties. Zie figu
ren 1 en 2 voor voorbeelden. Elke combi
natie kwam minimaal twee maal voor in 
de prototypevragenlijst. 

Data-analyse fase 2
De prototypevragenlijst werd vormge
geven door het bedrijf Metrisquare. Dit 
bedrijf geeft digitale diagnostische instru
menten uit en was als commercieel part
ner bij dit project betrokken. Via een 
digitaal platform werd de vragenlijst op 
een beveiligde laptop getoond aan de 
deelnemers. De oogbewegingen van de 
deelnemer werden gevolgd via een eye
trackersysteem. Een eyetracker moni
tort de oogbewegingen van de deelnemer 
zodat de visuele aandacht tijdens de 
afname van de vragenlijst inzichtelijk kan 
worden gemaakt. Daartoe nam de deelne
mer op een gestandaardiseerde afstand 
plaats van het scherm van de laptop waar
boven een eyetracker was gemonteerd. 
De volgende parameters werden vastge
legd en geanalyseerd: visuele fixatie, duur 
van fixatie, tijd tussen kijken en antwoor
den en juistheid van antwoorden. Figuur 1 
en 2 tonen weergaven van de eyetracking 
bij twee strategieën.

Resultaten fase 2
Dit pilotonderzoek had een exploratief 
karakter.  Trends werden onderzocht op 
basis van scores, patronen volgens eye
tracking, observaties tijdens de afname 
en bevraging van voorkeuren van deelne
mers. De prototypevragenlijst verschafte 
aanvullende inzichten voor de beoogde 
herontwerpregels. 
 
Er deden 20 mensen (12 mannen en 8 
vrouwen) mee. De helft (n=10) had een 
CVA gehad waarbij 6 personen de diag

warrend. Bij laagvoorstelbare woorden 
zoals ‘machteloosheid’, ‘eenzaamheid’ 
en ‘schaamte’ vragen cliënten vaak om 
extra uitleg. 

Antwoordschaal: De antwoordschaal 
sluit niet altijd goed aan bij de vraag
stelling. 
Cliënt: “Weet je wat ik vind, in de vraag 
staat, vindt u het makkelijk en hier staat 
(wijst naar de antwoordschaal) geen pro
bleem, dat is verwarrend.”

Navigatie: Cliënten willen graag weten 
hoeveel vragen er nog gaan volgen.   
Client: “Waar zitten we?”
Zorgprofessional: “Ongeveer halverwege 
de lijst, oké. Dan gaan we het nu hebben 
over zorgen maken. Dus de afgelopen 
week, heb jij je zorgen gemaakt?”

Ondersteuning: Veel cliënten hebben de 
wens om de vragenlijst zelfstandig in te 
vullen maar ze hebben wel behoefte aan 
ondersteuning. Het voorlezen van de vra
gen door de zorgprofessionals – zoals 
vaak gebeurt in de praktijk – wordt  door 
de cliënten als een belangrijke meer
waarde ervaren. 
Client: “… We werden uhh geholpen door 
uhm hoe heet ze nou?”
I: “X?”
Client: “ja X, uhh dat was de juiste persoon 
om uhh zoiets af te nemen. Ze omschreef 
het duidelijk en uh de je wilt wel eens een 
vragenlijst uhh ken geen voorbeeld noe
men.”
I: ”Je vindt dat zij het goed doet. Zo’n vra
genlijst afnemen. Zij maakte de vragen 
duidelijker voor je?
Client: “Ja! Want uhmm ze omschrijft din
gen of uh situaties. Ja, uhh want ik geef uh 
erom om je eigen in te leven.”

Fase 2: Ontwikkeling van de  
‘Leidraad Communicatievriendelijk 
meten’
Conform de werkwijze van ontwerpge
richt onderzoek werd in fase 2 voortge
bouwd op de bevindingen uit fase 1.
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nose afasie,  4 personen hadden de Ziekte 
van Parkinson. Andere hersentraumata 
met zowel cognitieve als taalverwerkings
problemen waren bij 3 personen bekend. 
Van 3 personen werd de oorzaak van de 
NAH niet gerapporteerd. De gemiddelde 
leeftijd was 66,4 (sd=14,9; range 35  88 
jaar). De meeste mensen (n=13) vulden 
de vragenlijst zelfstandig in. Bij 7 mensen 
(overwegend de ouderen) klikte de test
leider de antwoorden aan. 

Nagenoeg alle deelnemers gaven aan dat 
ze deze vragenlijst goed konden invul
len en dat het gemakkelijk was. De duur 
van invullen was bij niemand langer dan 
5 minuten.

De eyetrackingdata tonen dat ieder
een zowel naar de tekst als de visualisa
tie (indien aanwezig) heeft gekeken, óók 
degenen die aangaven voorkeur te heb
ben voor alleen tekst of die naar eigen 

zeggen nauwelijks naar de afbeeldingen 
zouden hebben gekeken. Per persoon was 
er nauwelijks verschil in de duur van het 
kijken naar de items. Het patroon van oog
bewegingen was bij vrijwel iedereen het
zelfde (zie fig. 1 en 2): eerst kijken naar de 
kernwoorden, dan naar de gehele tekst, 
dan naar de afbeelding (indien aanwezig) 
en dan selecteren van het antwoord.

De trends die uit de pilot met de protoype
vragenlijst naar voren kwamen, zijn ver
werkt in de volgende aanbevelingen voor 
de leidraad: 
 Gebruik visualisaties in kleur, het liefst 

foto's, om items te ondersteunen.
 Onderbouwing: Visualisaties worden 

gewaardeerd. De minste fouten wer
den gemaakt bij gebruik van gekleurde 
foto's. Er blijkt een duidelijke voorkeur 
voor kleur.

 Geef vooraf de optie om een eigen ach
tergrondkleur te kiezen.

 Onderbouwing: Er lijkt een persoonlijke 
voorkeur te zijn voor kleur van de ach
tergrond. Men scoorde beter op items 
met de achtergrondkleur van voorkeur. 

 Gebruik combinaties van strategieën: 
audioondersteuning, aangepaste tekst 
en visualisaties om items te onder
steunen. 

 Onderbouwing: De gekozen strategieën 
(audio ondersteuning, lettertype Ver
dana, kernwoord vetgedrukt, 1 zin per 
regel en een maximale zinslengte van 
12 woorden) zorgden voor hoge scores, 
lage belasting bij het invullen en meer 
zelfstandigheid.

 Wees consistent in opbouw en layout 
en zorg voor goede navigatiemogelijk
heden binnen de vragenlijst. 

 Onderbouwing: Een gelijke opbouw per 
item en consistentie in visualisatie zorg
den volgens de deelnemers voor een 
prettige en duidelijk afname. 

De ‘Leidraad Communicatie-
vriendelijk meten’
De doelgroep van de leidraad betreft 
iedereen die beroepshalve vragenlijsten 

* tekst boven afbeelding, afbeelding is een statische objectkleuren 
lijntekening, achtergrond wit, zwarte tekst, kernwoorden vetgedrukt, 
lettertype Verdana, informatiestructuur vraag

* tekst boven afbeelding, afbeelding is een statische weergave van een 
activiteit in een gekleurde tekening, kernwoorden vetgedrukt, lettertype 
Verdana, donkere achtergrond en lichte tekst, informatiestructuur stelling

FIGUUR 1.  Voorbeeld uit de prototype-vragenlijst.

FIGUUR 2.  Voorbeeld uit de prototype-vragenlijst.
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gebruikt in contact met mensen die com
municatiekwetsbaar zijn. Dit zijn zorg
professionals zoals logopedisten, andere 
paramedici, medici, verpleegkundigen en 
psychologen, maar ook onderzoekers en 
mensen in publieke en commerciële sec
toren zoals gemeenteambtenaren, hypo
theekverstrekkers en vele anderen.   

Om het gebruik van de leidraad in de prak
tijk te faciliteren, heeft de projectgroep 
zich niet alleen gericht op de inhoud, 
maar ook op de vorm van de leidraad. In 
nauwe samenwerking met een grafisch 
vormgever is de leidraad aantrekkelijk en 
hanteerbaar vormgegeven als een interac
tief pdfbestand.
De volgende kenmerken werden hierbij 
nagestreefd: 
 De leidraad is eenvoudig in gebruik, 

met eenduidige instructies, bondig, 
aantrekkelijk en overzichtelijk.

 Het toepassen van de leidraad leidt tot 
een overzicht van actiepunten waar
mee de professional meteen aan de 
slag kan om een bepaalde vragenlijst 
communicatievriendelijk te maken. 

 De leidraad kan gebruikt worden op 
verschillende momenten bij het (her)
ontwerpen van een vragenlijst: 
1) bij de ontwikkeling van een nieuwe 

vragenlijst waarbij de leidraad als 
gids gebruikt kan worden; 

2) bij het communicatievriendelijk 
aan passen van een zelfgemaakte 
vragenlijst; hierbij kan, afhankelijk 
van de tijd die men heeft, gekozen 
worden eerst 1 aspect aan te passen 
(bijvoorbeeld ‘weergave van taal’) of 
direct meerdere aspecten tegelijk 
aan te passen;

3) bij het communicatievriendelijk 
aanpassen van een bestaande geva

lideerde vragenlijst; in dit geval dient 
eerst contact opgenomen te worden 
met de oorspronkelijke auteur van 
de vragenlijst. 

 
De leidraad is voor iedereen die vragenlijs
ten communicatievriendelijk wil (her)ont
werpen. De leidraad start met een korte 
introductie over het belang van communi
catievriendelijk meten en het beschrijven 
van een aantal voordelen van het toepas

sen van de leidraad. Vervolgens volgt een 
wetenschappelijke onderbouwing van het 
ontstaan van de leidraad. Daarna krijgt 
de professional een instructie over het 
gebruik van de leidraad en de te door
lopen stappen. Dan kan de professio
nal echt aan de slag met de verschillende 
domeinen (visualisaties, weergave van 
taal, betekenis van taal, antwoordschaal 
en structuur) aan de hand van vragen (zie 
figuur 3 en 4) om de eigen vragenlijst direct 

FIGUUR 3.  Voorbeeldvraag uit domein ‘visualisaties’.

FIGUUR 4. Voorbeeldvraag uit domein ‘betekenis van taal’.

>>

LOGOPEDISTEN HEBBEN 
BEHOEFTE AAN COMMUNICATIE-

VRIENDELIJKE VRAGENLIJSTEN
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lijst. De leidraad is online beschikbaar: ap 
leidraadcommunicatievriendelijkmeten
definitief.pdf (zuyd.nl)

Auteurs
Ruth Dalemans, Zuyd Hogeschool, oplei
ding Logopedie, Lectoraat Autonomie en 
Participatie voor chronisch zieken
Katrien Horions, Zuyd Hogeschool, 
opleiding Logopedie
Sandra Wielaert, Rijndam Revalidatie
Philine Berns, Hogeschool Rotterdam, 
opleiding Logopedie, Lectoraat Zorg voor 
communicatie

In samenwerking met
In het project ‘Zie & Hoor de Cliënt’ werk
ten naast de auteurs de volgende onder
zoekers: Steffy Stans, Stephanie von 
Helden, Jessie Lemmens, Stephanie  
Cornips, Ingeborg Simpelaere, Darcy 
Ummels. Anja Minheere vertegenwoor
digde vanuit Burgerkracht Limburg de  
cliënten. 

Wil je meer weten over het project of heb 
je een vraag? Neem gerust contact op met 
de projectleider: ruth.dalemans@zuyd.nl of 
een van de andere auteurs katrien.horions  
@zuyd.nl, p.e.g.berns@hr.nl, swielaert@
rijndam.nl

Dit onderzoek is medegefinancierd door 
Regieorgaan SIA onderdeel van de Neder
landse Organisatie voor Wetenschappelijk 
onderzoek.

TOEPASBAARHEID VOOR DE PRAKTIJK

Iedereen die vragenlijsten gebruikt en/of ontwikkelt, zou bekend moeten 

zijn met de leidraad. Immers, elke aanpassing die bijdraagt aan beter ge-

bruik van vragenlijsten, is waardevol. 

De leidraad kan ook gebruikt worden om andere schriftelijke teksten 

communicatievriendelijk weer te geven, variërend van informatie op 

websites tot een toestemmingsformulier bij uitnodigingen tot deelname 

aan praktijkgericht onderzoek of informatiefolders in de wachtkamer 

van (logopedische) zorgverleners. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden. 

FIGUUR 5. Overzicht checklist actiepunten.

communicatievriendelijk te ontwerpen 
dan wel een bestaande vragenlijst aan te 
passen. In een overzicht kan de professio
nal aanvinken met welk onderdeel hij het 
eerst wil beginnen (zie figuur 5).

Conclusie 
In dit project is volgens de methode van 
ontwerpgericht onderzoek in een samen
werkingsverband van onderzoekers, cliën
ten en experts een onderbouwde ‘Leidraad 
Communicatievriendelijk meten’ ontwik
keld. Er zijn in 5 domeinen (visualisaties, 

weergave van taal, betekenis van taal, ant
woordschaal en structuur) strategieën 
beschreven om vragenlijsten communica
tievriendelijk te maken.  Elke strategie die 
wordt toegepast, is een stap dichter naar 
een communicatievriendelijke vragen

OOK DE COMMERCIËLE EN 
PUBLIEKE SECTOR HEEFT BAAT 

BIJ DE LEIDRAAD
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E en open deur misschien, maar een online jaar-

congres is iets anders dan een live congres. 

Daarom werkt de NVLF samen met LiveOnline-

Events (LOE), dat precies weet hoe je het perfecte 

online event organiseert. Best bijzonder dat de NVLF 

voor het jaarcongres weer voor honderd procent online 

kiest, vindt Helmi van Doorn. Ze is als senior event 

manager bij LiveOnlineEvents (LOE) verantwoordelijk 

voor concept, creatie & productie. ‘Maar ook logisch, 

want het heeft veel voordelen. Leden hoeven niet van-

uit het hele land naar een locatie te reizen. Dat is een 

stuk duurzamer én het scheelt tijd. Bovendien draait 

het bij dit congres voor een groot deel om kennisover-

dracht, en daarvoor hoef je niet altijd mensen bij elkaar 

te brengen. Dat kan prima online. Een netwerkbijeen-

komst kun je wel weer beter live organiseren, dat heeft 

duidelijk een ander doel.’

ANDERS DAN LIVE
LOE organiseert al sinds 2009 live en online events, en 

was dus al vóór corona gespecialiseerd in hoe je een 

goed online event neerzet. Er komt nogal wat bij kijken: 

de juiste opbouw van het programma, de deelnemers 

geboeid zien te houden, spreek- en chatsessies goed 

indelen, voldoende tijd reserveren voor pauzes, een 

stukje vermaak inbouwen en een dagvoorzitter aan-

trekken. Daarnaast verzorgt LOE de gehele technische 

productie met cameramensen, licht, geluid, regie en 

zoom moderatoren die achter de schermen inspringen 

als er technische problemen zijn. 

Al in februari werd gestart met de voorbereidingen, 

waaronder het kiezen van een thema en de sprekers, 

hoe het congres gepromoot gaat worden, het werven 

van exposanten en de registratie van de deelnemers. 

Er is geen vast draaiboek, zegt Helmi. ‘Elke keer gaan 

we van tevoren om de tafel met de NVLF over de wen-

sen. Die vertaal ik vervolgens naar wat online goed 

werkt. Hoe vertalen we de inhoud naar een aantrekke-

lijk en creatief online programma, hoe betrekken we de 

Voor de derde keer op rij organiseert de  

NVLF haar jaarcongres online. Dankzij 

communicatie bureau LiveOnlineEvents (LOE) 

loopt dat elk jaar weer op rolletjes.  

Wat komt er allemaal kijken bij zo’n live 

online event? We vroegen het aan  

Helmi en Sybren van LOE.

TEKST ANNEMARIE VAN DIJK 

Online  
(maar met de beleving van live)

ACHTERGROND
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deelnemers, waar kunnen we extra beleving toevoe-

gen? Ook delen we het programma op in korte onder-

delen. Eén uur een live spreker op het podium is al veel 

en online helemaal. In kortere sessies houd je het 

publiek makkelijker geboeid.’

ZOOM ANGELS
Het begint met het zoeken van een locatie met een 

goede verbinding. Soms is daar ook licht aanwezig, zo 

niet dan regelt LOE dat. De meeste sprekers komen 

tijdens het congres naar die locatie toe, sommigen 

doen hun presentatie vanuit huis. ‘Zoomkoning’  

Sybren van Doesum, bij LOE verantwoordelijk voor 

alles zoomsessies (de break-outs naast het algemene 

programma): ‘Acht speciale ‘Zoom Angels’ bereiden de 

sprekers tijdens een gesprekje een half uur van tevoren 

voor op wat gaat komen. De sprekers zijn onze vips, ze 

zijn heel belangrijk. Zij maken het event, daarom willen 

we hen goed begeleiden.’ De Zoom Angels vertellen 

bijvoorbeeld dat je als spreker rechtop moet zitten en 

moet zorgen voor een actieve vraag in je presentatie, 

zodat de interactie van twee kanten komt. Ook leggen 

ze uit dat je online meer afstand moet overbruggen. 

Tijdens een live sessie gaat mensen aankijken vanzelf, 

in een zoomsessie moet je daar meer moeite voor 

doen. Eventueel kan een spreker van tevoren een trai-

ning bij LOE volgen om te leren hoe je een goede 

online presentatie opzet.

Omdat het publiek geen direct contact heeft met de 

spreker, moet je hen op een andere manier betrekken, 

legt Sybren uit. ‘Daarvoor is een interactietool waarbij 

je zelf actief een vraag kunt stellen aan de groep. Op 

die manier kunnen deelnemers ook op elkaar reageren. 

Zo voelen ze zich meer met elkaar verbonden. Verder 

deel je als spreker makkelijk links via de chat.’

EVEN PAUZE 
Voor de techniek zijn bij het congres tien medewerkers 

betrokken, onder wie drie cameramensen. Daarnaast 

zijn een productieleider, floormanager en een 

livestream regisseur aanwezig. De productieleider is 

verantwoordelijk voor het verloop van het programma. 

De floormanager vangt de sprekers op, regelt hun visa-

gie en zegt hoe ze op moeten komen. De livestream 

regisseur bepaalt wat de deelnemers van het congres 

op hun scherm zien. 

Uiteraard is er tijdens het congres ook tijd ingeruimd 

voor ontspanning, zegt Helmi. ‘In de lunchpauze willen 

we de congresdeelnemers stimuleren om een wande-

ling te maken of lekker te lunchen. Op het scherm is 

dan bijvoorbeeld het programma van de rest van de 

dag te zien of korte terugblikken op het ochtendpro-

gramma.’

Ze gaan er beiden vanuit dat het weer een mooi con-

gres wordt. Helmi: ‘Ik hoop altijd dat mensen achteraf 

zeggen: ik heb exact dezelfde beleving gehad als bij 

een live congres, en misschien nog wel beter.’
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Wie: Helga Develing
Favoriete sessie: Digitale transformatie 
voor de computerhater
Waarom: ‘Ik hoop dat ik na deze sessie  
bij de volgende digitale test of tool niet 
meer zuchtend de installatie voor me  
uit schuif, maar fluitend en vol  
zelfvertrouwen aan de slag ga.’ 

‘Ik ben een oude rot in het vak. Afgestudeerd in 1992 

aan de Hogeschool Leiden, toen alles nog op papier 

Twee leden van de programmacommissie van het NVLF-jaarcongres 
over hun favoriete programmaonderdeel. 

EINDREDACTIE FIEKE WALGREEN

CONGRES

‘ Ik wil graag transformeren in  
een digitaal vaardig mens’

ging. En soms op een floppy. Op dit moment heb ik 

een fantastische baan als logopedist en ben ik lid van 

het ondersteuningsteam op VierTaal College Schagen. 

Ik werk met digitale dossiers en smartborden, maar 

voel me toch ook meer digibeet dan ik zou willen zijn. 

En als dan de nieuwe, digitale, CELF binnenkomt, kan 

ik alleen maar zuchten: “Daar gaan we weer”. Natuurlijk 

moet ik met de tijd mee, ik weet het, maar ik voorzie nu 

al problemen. Ik schuif het installeren van de test 

almaar verder voor me uit. Totdat ik niet anders kan. 

Het móet gebeuren. Ik plan een ochtend vrij, pak twee 

Ipads en begin. Natuurlijk lukt het me niet in één keer. 

Juist hierom ben ik blij met de sessie ‘Digitale transfor-

matie voor de computerhater’. Waldemar Hogerwaard 

zal me meenemen in wat digitale transformatie voor mij 

als logopedist betekent en hoe ik de juiste stappen kan 
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zetten, zodat deze digitale transformatie, waaraan ook 

mijn vakgebied niet ontkomt, ‘leuk en nuttig’ wordt. 

Een sessie voor logopedisten die het gevoel hebben 

nog niet voldoende grip te hebben op alle aspecten in 

deze digitale wereld. Na een dag werken wil je tevre-

den naar huis gaan: je hebt je leerlingen of cliënten 

kunnen bieden wat ze nodig hadden, je bent op de 

hoogte van wat die snel veranderende digitale wereld 

je kan bieden, je digitale werkomgeving is net zo 

schoon en opgeruimd als je bureau en het voelt niet 

langer of je een achterstand hebt op jongere logope-

disten die met computers en apps zijn opgegroeid.’

 
Wie: Jan Pons
Favoriete sessie: Handreiking: online  
logopedie voor volwassenen met NAH  
door Lizet van Ewijk 
Waarom: Lizet schreef een handreiking  
voor de online behandeling van mensen 
met NAH. Ik verwacht dat we heel veel van 
Lizet gaan leren, vooral over wat wel kan  
en niet alleen over wat niet kan. 

‘Ik ben onderzoeker bij het Kenniscentrum Business 

Innovatie van de Hogeschool Rotterdam en daarnaast 

ben ik ontwikkelaar van het platform Afasietherapie.nl 

van Logolicks. Dit jaar ben ik lid van de programma-

commissie van het NVLF-congres. Toen we het pro-

gramma samenstelden, hebben we geprobeerd een 

invulling te geven aan de grote vraagstukken die zich 

nu in de zorg en dus ook in de logopedie afspelen. 

En één van de belangrijke uitdagingen is dat we mede 

door de vergrijzing, bevolkingsgroei, maar ook door het 

afnemen van het aantal werkzame logopedisten, de 

wachtlijsten langer worden en we het straks niet meer 

kunnen bolwerken. Eén van de oplossingen is niet om 

nog harder te werken, maar vooral om slimmer te wer-

ken. Bijvoorbeeld met de inzet van hybride zorg, 

e-health en andere vormen van technologie voor zorg 

op afstand. In dat licht zijn er verschillende sessies die 

ik heel graag onder jullie aandacht wil brengen. Een 

daarvan is die van Lizet van Ewijk. Lizet en ik kennen 

elkaar goed uit de ontwikkeling van Afasietherapie.nl 

waaraan zij een belangrijke bijdrage geleverd heeft.

Lizet heeft vooral bijgedragen vanuit de wetenschap-

pelijke en inhoudelijke kant en wij vooral vanuit de 

economische en de technische kant. Lizet heeft een 

handreikingen geschreven voor de online behandeling 

van mensen met NAH. En daar wil ik jullie op attende-

ren omdat ik verwacht dat we daar heel veel van gaan 

leren, vooral over wat wél kan en niet zozeer over wat 

niet kan. De discussie over belemmeringen voor de 

inzet van hybride zorg gaat ons niet verder helpen, het 

gaat er vooral om welke mogelijkheden er wel zijn. Ik 

verwacht dat Lizet ons die handreikingen gaat geven. 

Dus absoluut de moeite waard naar te kijken.’ 

Benieuwd welke twee sessies Jan Pons nog meer 
tipt? Kijk dan zijn vlog op ons Instagramaccount:  

@NVLF.logopedie en via tinyurl.com/vlogJan.  

‘ De inzet van hybride zorg  
is onvermijdelijk, hoe gaan  
we daarmee om?’



Nominaties  Logopedie  
Innovatieprijs bekend!

Het was dit jaar opnieuw geen makkelijke opgave voor de 
vakjury om tot een top drie te komen, de kwaliteit van de 
inzendingen was hoog, maar de nominaties zijn bekend.

TEKST MARTIJN OUBURG  ILLUSTRATIES MIRONOV KONSTANTIN, VECTOR STOCK PRO/SHUTTERSTOCK.COM 

De studenten die 25 november 2022 tijdens het 

NVLF Jaarcongres meedingen naar de Logopedie  

Innovatieprijs 2022 zijn (in willekeurige volgorde):

  SARA VAN KRUGTEN
PROJECT: Meer regie voor personen met afasie

Hogeschool Rotterdam

  NINA VAN ANEN, KIM AAN DE BRUGH,  
  MANON VAN CRAAIKAMP EN PIEN VAN DIJCK
PROJECT: SIM (Spraakverstaan in Muziek)

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

  LUCIENNE KEIZER EN ANNA DE LANG
PROJECT: Aerofagie & Logopedie

Windesheim Zwolle

Veel studenten logopedie hebben dit jaar weer een 

innovatief project ingezonden. Van elke opleiding is 

uiteindelijk één inzending voorgelegd aan de vakjury. 

Het was voor de jury, bestaande uit afgevaardigden 

van de NVLF, het LOOL en een expert uit het werkveld, 

dit jaar opnieuw geen gemakkelijke opgave om tot een 

top drie te komen, de kwaliteit van de inzendingen was 

hoog. De jury heeft alle  inzendingen beoordeeld op 
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Nominaties  Logopedie  
Innovatieprijs bekend!

dezelfde criteria: originaliteit, kwaliteit, actualiteit, toe-

pasbaarheid in het logopedisch werkveld, mogelijkheid 

voor realisatie en wetenschappelijke onderbouwing.

Wij feliciteren alle genomineerden! 

Tijdens het NVLF jaarcongres op  

25 november 2022 presenteren 

 de genomineerden hun project.  

De deelnemers aan het congres  

kunnen een stem uitbrengen op  

hun favoriete project, waarmee de 

winnaar wordt bepaald.

Ben jij erbij?
NVLF Leden kunnen zich aanmelden 

voor het jaarcongres via een link in  

de mail die zij 23 september hebben 

 ontvangen. Niets ontvangen? Neem contact  

op via congres@nvlf.nl. Meer informatie over het 

congres: www.langlevenlogopedie.nl

Wat is de Logopedie Innovatieprijs?
De NVLF en het Landelijk Overleg Opleidingen Logope-

die (LOOL) reiken deze prijs elk jaar uit  tijdens het 

 jaarcongres van de NVLF. Met deze prijs willen zij een 

impuls geven aan innovaties en een brug slaan tussen 

opleiding en werkveld. De winnaar(s) krijgen een prijs 

ter waarde van 250 euro (vrij te besteden) én de moge-

lijkheid hun idee verder uit te werken en in te dienen 

voor een bijdrage uit het Stimuleringsprogramma 

 Innovatie Logopedie (SPIL). De winnende opleiding 

krijgt de Logopedie Innovatieprijs wisseltrofee.
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Dit materiaal komt in een hand-
zame doos inclusief een link naar 
de handleiding. Er zitten 34 kaar-

ten in waarbij er verschillende 

paren gevormd kunnen worden. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

hond en een kat, een kam en een 

borstel etc. Het zijn stevige en 

handzame kaarten van nog geen 

10x10 centimeter. De afbeeldingen 

zijn in kleur afgedrukt op een witte 

achtergrond. De doelgroep is kin-

deren van 3 tot 8 jaar. Het materi-

aal kan onder andere gebruikt 

worden voor categoriseren, ver-

banden leggen, formuleren en 

onderbouwen.

Persoonlijk vind ik sommige 

afbeeldingen wat verouderd. 

 Volwassenen zullen de afbeelding 

van het krijtbord bijvoorbeeld  

wel herkennen, maar de oorspron-

kelijke doelgroep waarschijnlijk  

niet. Daarnaast heb ik tijdens het 

uitproberen gemerkt dat de jon-

gere kinderen hun interesse snel 

verliezen en moeite hebben met 

het categoriseren (één van de 

doelen van het materiaal). Ik vind 

het materiaal meer geschikt voor 

oudere kinderen en eventueel 

 volwassenen als aanvulling of 

afwisseling van bijvoorbeeld 

ColorCards. 

Yara Snoei
logopedist

Parkinson doeboek deel 2
Zorgen vanuit compassie 

J. Bos i.s.m. D. Prins-König, 2021,  

Uitgeverij Abessijn, € 23,50 (incl. BTW), 

108 bladzijden, ISBN 9789083173214.

Wanneer men aan de ziekte van 
Parkinson denkt, denkt men 
vooral aan de motorische beper-
kingen. Josca Bos beschrijft op 

een heldere, inzichtelijke manier 

de motorische, mentale en emoti-

onele gevolgen van de ziekte van 

Parkinson. Doordat Josca zelf 

ervaringsdeskundige is en de 

ervaringen van andere personen 

met de ziekte van Parkinson deelt, 

krijg je inzicht in wat een cliënt 

écht denkt en waar iemand met 

Parkinson écht tegenaan loopt.

Ik vind het mooi om te zien hoe 

de auteurs je handvatten geven 

die je als zorgverlener meteen 

kunt gebruiken. Zo wordt er bij-

voorbeeld meer uitleg gegeven 

over coachend begeleiden en 

advisering. Wanneer is enkel een 

advies voldoende? Wanneer bege-

leid je meer coachend? Ook wordt 

er gesproken over contact maken 

met de cliënt en écht luisteren. 

Hoe doe je dat? Het boek is 

geschreven voor zorgvragers, 

mantelzorgers en zorgverleners. 

Wanneer je als logopedist cliënten 

begeleidt die de ziekte van Par-

kinson hebben, is dit boek zeker 

een aanrader. Het laat je uitzoo-

men en nadenken. Na het lezen 

Wat hebben ze gemeen?
Akros Interdidak, verkrijgbaar via De Speelbode, €15,50

Ik heb ik tijdens het  
uitproberen gemerkt dat de 
jongere kinderen hun interesse 
snel verliezen en moeite  
hebben met het categoriseren
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van dit boek was ik nog gemoti-

veerder om écht te luisteren  

naar de cliënt en de cliënt in zijn 

totaliteit te zien. Verder wordt 

omschreven hoe je kunt helpen  

bij weerstand. Waardoor ontstaat 

weerstand en wat kun jij als zorg-

verlener hierin betekenen? Door 

goed te luisteren hoor je meer en 

kun je in het belang van de cliënt 

nog beter met de cliënt, de man-

telzorger en andere disciplines 

samenwerken. Door de verbinding 

die ontstaat kan ik mijn rol als 

logopedist nog beter vervullen  

en de logopedische begeleiding 

beter afstemmen op iedere unieke 

cliënt.

Maria van de Klundert
logopedist

Als je leerling stil is
A. Horeweg, 2022, uitgeverij Pica,  

176 pag., €14,95, ISBN 9789493209541

Dit boek leert je kijken naar de 
vele oorzaken van ‘het stille kind’ 
in de klas. Het boek begint met 

een inleiding waarin benadrukt 

wordt dat alle stille kinderen 

gezien moeten worden. Ook de 

kinderen die het fijn vinden om stil 

te zijn. De introverte kinderen. 

Verder worden er hier al wat alge-

mene tips gegeven voor de leer-

kracht voor in de klas. Elk 

hoofdstuk behandelt een moge-

Ik merkte tijdens het lezen dat 
het nog een hele klus is om te 
achterhalen waardoor een 
kind stil is. 

Door goed te luisteren  
hoor je meer en kun je in het 
belang van de cliënt nog beter 
met de cliënt, de mantelzorger 
en andere disciplines  
samenwerken. 

lijke oorzaak van ‘het stille kind’. 

Stil omdat ik het fijn vind, stil 

omdat ik mij niet op mijn gemak 

voel, stil omdat ik mij niet kan 

uiten, stil omdat ik het niet fijn 

heb in de klas en stil omdat ik bui-

ten school nare dingen meemaak. 

Ik dacht meer te gaan lezen over 

selectief mutisme of TOS, maar 

het ‘stil’ zijn in het boek is meer 

gericht op het teruggetrokken 

gedrag en niet zozeer op het niet 

spreken. Vooral het hoofdstuk; stil 

omdat ik mij niet kan uiten is 

belangrijk voor de logopedist.

Het boek is geschreven voor leer-

krachten, maar ik denk dat het 

goed is om je als (school)logope-

dist ook te verdiepen in ‘het stille 

kind’. In elk hoofdstuk wordt uitge-

legd wat je ziet in de klas en wat 

je dan kan doen, ook staan er 

voorbeelden beschreven. Aan het 

einde van elk hoofdstuk krijg je 

een lijst met leestips over het 

onderwerp, zodat je je er meer in 

kan verdiepen. Er staan tips in die 

heel bruikbaar zijn en goed over 

te brengen zijn aan de leerkracht. 

Bij de leestips mis ik echter wel 

boeken over TOS. Jammer dat de 

samenwerking met de logopedist 

nergens genoemd is.

Middenin het boek zit een inter-

mezzo door Ingrid van Essen. Ze is 

schrijfster van het boek; Commu-

nicatie zonder frustratie in het 

onderwijs (2019). Ze gaat in op de 

communicatie met een stille leer-

ling. Ze beschrijft een aantal tips. 

Deze tips zijn ook goed bruikbaar 

in de logopedische behandeling 

van stille kinderen.

Ik vond het een leerzaam boek. 

Een ‘stil kind’ kan veel oorzaken 

hebben. Ik merkte tijdens het 

lezen dat het nog een hele klus is 

om te achterhalen waardoor een 

kind stil is. Veel van wat je in de 

klas ziet, past bij verschillende 

oorzaken. Je zal dus heel uitge-

breid moeten kijken en veel 

navraag moeten doen. De leer-

kracht en de ouders zijn degenen 

die het kind het langste zien en 

ook goed kennen. Voor ons als 

logopedist is dit wat lastiger. Wij 

zien het kind vaak maar een kort 

moment. Een goede samenwer-

king met leerkracht en ouder is 

dan ook noodzakelijk om erachter 

te komen waarom het kind stil is. 

Ik miste wel een observatieformu-

lier. Daarmee is het makkelijker 

voor de leerkracht om het stille 

kind in kaart te brengen.

Ik ga het boek zeker op mijn 

school aanbevelen aan de leer-

krachten. Het is geen logopedisch 

boek, maar logopedisten kunnen 

het boek aanraden aan leerkrach-

ten bij vragen over stille kinderen.

 

Daphne de Wijs
logopedist
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DRAAG BIJ EN BEREIK MEER

E n ontmoet je graag nieuwe enthousiaste col-

lega’s met wie je kunt sparren over belangrijke 

onderwerpen in het werkveld? Bezoek dan eens 

de pagina met vacatures binnen de NVLF (www.nvlf.nl/

nvlf-vacatures). Op dit moment zoeken we nog leden 

voor de klankbordgroepen, voor de ledenraad en  

voor de commissie Sociaal Economische Belangen-

behartiging (SEB). Want: De NVLF is er voor jou: en 

samen bereiken we nog meer. Hieronder lees je waar 

we jouw bijdrage heel goed kunnen gebruiken!

KLANKBORDGROEPEN
Het NVLF-bestuur en -bureau zijn op zoek naar nieuwe 

leden voor de klankbordgroepen voor de werkvelden 

onderwijs en gezondheidszorg. Zou jij actualiteiten uit 

jouw werkveld en jouw praktijkervaringen en ideeën 

willen delen met het bestuur en het bureau van de 

NVLF? Meld je dan aan!

De NVLF kent sinds 2017 een klankbordgroep, die is 

opgedeeld in drie subgroepen: één voor het werkveld 

Gezondheidszorg, één voor Onderwijs en één voor  

de Vrije Vestiging. In de groepen voor onderwijs en 

gezondheidszorg is ruimte voor nieuwe leden. De 

klankbordgroep voor de vrije vestiging is compleet.

De klankbordgroepen, die bestaan uit maximaal  

12 leden per werkveld, komen twee keer per jaar bij 

elkaar, samen met een afvaardiging van het NVLF-

bestuur en het NVLF-bureau. Voor deze bijeenkomsten 

is de onkostenvergoeding van de NVLF van toepassing. 

LEDENRAAD
Hoewel er ruimte is voor 30 leden, bestaat de leden-

raad van de NVLF op dit moment uit slechts 11 logope-

disten. We zijn dus hard op zoek naar nieuwe leden! Je 

bent als afgevaardigde van de leden een zeer belang-

rijke gesprekspartner van het verenigingsbestuur, jouw 

invloed is groter dan je denkt. De NVLF-ledenraad is 

het hoogste besluitvormend, meedenkend en advise-

rend orgaan van de vereniging. De Ledenraad toetst 

het gevoerde beleid van de NVLF, stelt de begroting, 

de jaarrekening en het jaarplan vast en geeft input 

voor het beleidsplan.

De ledenraad bestaat uit maximaal 30 afgevaardigden 

vanuit verschillende districten en werkvelden. Deze 

raadsleden worden gekozen door de leden van de 

NVLF voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid 

tot één termijn verlenging. De ledenraad vergadert vier 

keer per jaar met het verenigingsbestuur van 18.00 tot 

20.30 uur. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst 

vindt een vooroverleg van de ledenraad plaats.

Deelnemen geeft je de kans actief bij te dragen aan 

het werkveld en de vereniging. Deelname biedt ook 

persoonlijke voordelen; het geeft voldoening, het 

is leerzaam en vergroot je netwerk. De ledenraad 

 vergadert vier keer per jaar en je ontvangt daarvoor 

een vergoeding en eventuele reiskosten.

COMMISSIE SOCIAAL ECONOMISCHE  
BELANGENBEHARTIGING (SEB)
Deze commissie is samengesteld, dat wil zeggen dat er 

leden in zitten uit alle werkvelden en daarom zoeken 

we op dit moment een lid werkzaam in loondienst in 

een eerstelijnspraktijk. De leden van de commissie SEB 

zorgen ervoor dat de signalen uit de werkvelden de 

NVLF bereiken.Deze commissie bestaat uit leden die 

alle werkvelden vertegenwoordigen. We zoeken op dit 

moment nog een lid werkzaam in loondienst in een 

eerstelijnspraktijk.

Wil jij graag op een laagdrempelige manier bijdragen aan het beleid  

van de vereniging? Het werkveld vertegenwoordigen en ervoor zorgen 

dat signalen uit de werkvelden de NVLF bereiken? Of met het  

verenigingsbestuur van gedachten wisselen over de strategie en hoe  

de vereniging het verschil kan maken?

BEELD UNSPLASH.COM

OPROEP



– ADVERTENTIES –

Voor meer informatie en inschrijving

MAAK WERK VAN 
PREVENTIEVE LOGOPEDIE

Praktische cursus

Jij leert pedagogisch
medewerkers on-the-job 

te trainen in het toepassen 
van strategieën om de

communicatie van en met 
peuters te verbeteren. 

 
Mede ontwikkeld door

Hogeschool Rotterdam.

Na deze cursus maak jij peuterspeelzalen tot jouw 
klant, want jij krijgt:

 9 een bewezen effectieve aanpak
 9 een kant-en-klaar programma 
 9 trainings- en promotiemateriaal

Onderdeel van 
Expertisecentrum Uniek

Voor meer informatie
en inschrijven:

www.mettaalvooraan.nl

met taal
vooraan

Eiwitverrijkte desserts voor jong en oud met whey-eiwit.

De producten zijn verkrijgbaar via de zorggroothandels en 
in het diepvriesvak van Jumbo supermarkten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze diëtist 
Mariska Dute: mariska@innopastry.nl / 06-10011230

EASY TO EAT
- 11g eiwit per portie van 55g
- Amylaseresistent 
- IDDSI level 4, dik vloeibaar
- Glutenvrij
- Levert alle essentiële 

aminozuren

Eiwitverrijkte 
desserts voor 
jong & oud

SCAN MIJ!
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Logopedie en  
Ouderparticipatie
27 januari 2023
ONLINE

Signalering, diagnos-
tiek en begeleiding bij 
kinderen met TOS
19 december 2022 en 

9 mei 2023
ONLINE

UW ADVERTENTIE HIER?

Wanneer u een advertentie 

plaatst op www.nvlf.nl heeft u 

de mogelijkheid uw advertentie 

door te plaatsen naar het 

 Nederlands Tijdschrift voor 

Logopedie. Bij een doorplaatsing  

sluit uw advertentie in het 

 tijdschrift één op één aan op  

uw online advertentie. 

Kijk voor meer informatie over 

het plaatsen van een online  

advertentie op www.nvlf.nl/
vraagenaanbod



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.


