
KENNIS
Flesweigeren bij  
borstgevoede baby

INTERVIEW
Dag van de Logo pedie: 
logopedisten op de IC

ACHTERGROND 
Hoe start je een  
coöperatie?

Jaargang 95  |  # 1  |  maart 2023

‘  Voor ouders is het  
heel belangrijk dat  
hun kind GOED EET’  



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

START 22E ACADEMISCH JAAR SEPTEMBER 2023

Evidence Based Practice 
in Health Care MSc/Drs
TWEEJARIGE UNIVERSITAIRE 
DEELTIJD MASTERSTUDIE
TOT KLINISCH EPIDEMIO LOOG
(MEDISCH WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEKER)

Geen premaster
nodig!

Scherp stellen op dyslexie

Vrijdag 14 april
Buitenplaats Kameryck
www.stichtingdyslexienederland.nl

Congres van de Stichting Dyslexie Nederland

Waar wandel jij mee?
Ga naar wandeltegenkanker.nl



3

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE 

INHOUD

4 Colofon en Voorwoord 

5 Van de Wetenschapsraad 

6 Kort Nieuws

9 INTERVIEW 
 De onschatbare waarde  

van de zorgverlener

10  INTERVIEW 
Als kleine kinderen niet 
kunnen eten en drinken

14 ACHTERGROND
 Hoe start je een  

coöperatie?
 

16  KENNIS
 Het succesvol (her)intro-

duceren van de fles bij  
borstgevoede baby’s 

22 KORTE PORTRETTEN
 Alle economische  

belangen in beeld met  
de commissie SEB 

25 ACHTERGROND
 Logopedisten geven  

IC-patiënten een stem 

28 Boeken & Materialen 

14

25

10
Interview ‘Kinderen die niet goed eten, dat is iets heel naars’



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE JAARGANG 95

4

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE 

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie is een 
uitgave van de Nederlandse Vereniging voor 
Logopedie en Foniatrie (NVLF) en verschijnt  
6 keer per jaar. Logopedisch materiaal  
en boeken ter recensie zendt u aan het 
redactie secretariaat. Overname van artikelen 
is alleen toegestaan na schriftelijke 
 toestemming van de redactie.

REDACTIESECRETARIAAT NVLF
Postbus 75, 3440 AB Woerden 
telefoon: 0348-457070 
e-mail: logopedie@nvlf.nl 
www.nvlf.nl
www.logopedie.nl
ING NL85ING0002814400 | KvK Rotterdam 40464115

VERENIGINGSBUREAU
Dhr. drs. B.N. de Ridder, verenigingsmanager

VERENIGINGSBESTUUR
Dhr. dr. M.A. Dutrée, voorzitter
Mw. J. de Waal-Bogers MBA, penningmeester 
Mw. M. Treurniet, MA
Mw. Dr. R. Dalemans
Mw. H. Rompen, MSc
Mw. G Verkouter
Mw. I. Langevoort, studentlid

ERELEDEN
Mevr. P. Berns MSc 
Mevr. dr. S.P. da Costa 
Dhr. prof. dr. P.H. DeJonckere
Mevr. Dr. L. van den Engel-Hoek 
Mevr. M.P.A. Hendriks 
Dhr. drs. J.H.A. Leenders
Dhr. B.J.E. Mondelaers
Dhr. drs. ing. A.M.A. van Overbeek
Dhr. C.L. Winkelman

PUBLICATIERECHT 
Publicatie van een tekst houdt in dat de auteur zijn volledige 
rechten over de gepubliceerde tekst afstaat aan de NVLF.

REDACTIE
dr. Marjolein Coppens-Hofman (hoofdredactie)  
dr. Marjolein Coppens-Hofman (eindredactie)
Fieke Walgreen
Martijn Ouburg 
e-mail: redactie@nvlf.nl

UITGEVER
Performis BV Postbus 2396 5202 CJ ’s-Hertogenbosch,  
073-6895889

BEELD
Cover: Peter valckx
Kort: LanKogal, GoodStudio, one photo/Shutterstock.com,  
unsplash.com, nvlf

VORMGEVING
Studio Jorrit van Rijt

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

ABONNEMENTSPRIJZEN 
-  € 73,- voor instellingen zonder logopedisten in dienst
-  € 145,- voor instellingen waar (een) logopedist(en) 

werkzaam zijn (is)
-  Buitenland € 87,- 
-  Abonnementen kunnen schriftelijk tot 1 maand voor de  

vervaldatum worden opgezegd
-  Losse nummers voor leden € 5,- en voor niet-leden   

€ 12,50

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

VOORWOORD

Niet vanzelf

Afgelopen tijd waren er op televisie ver-

schillende documentaireseries over het werk in het 

ziekenhuis. We kregen een inkijkje in wat er allemaal 

achter de schermen gebeurt om zo goed mogelijke 

zorg te kunnen verlenen. Dat is vaak veel meer dan je 

je realiseert, zelfs als je als professional of patiënt 

redelijk bent ingevoerd. Ziekenhuizen laten de came-

ra’s toe met de bedoeling dat meer inzicht zal leiden 

tot grotere waardering voor het werk van de mede-

werkers. Zonder hen ben je nergens, ondanks alle 

hoogwaardige en belangrijke technologische onder-

steuning. Het draait om mensen. En resultaat komt 

niet vanzelf. Dat zijn de belangrijkste boodschappen 

van dergelijke programma’s. 

Dat alles geldt natuurlijk ook voor het werk van onze 

eigen beroepsgroep. Dat is veelzijdiger dan velen 

weten. Er komt heel wat bij kijken. Dat moeten we 

met elkaar onvermoeibaar blijven uitdragen. Vertel 

erover, laat het zien. Een mooi voorbeeld is de rol van 

de logopedist op de intensive care, niet voor niets 

het thema van de Europese Dag van de Logopedie 

op 6 maart. Maar ook de grote betekenis die pre-

verbale logopedie kan hebben voor het levenspad 

van mensen. Resultaat komt niet vanzelf, maar door 

inzet, deskundigheid en betrokkenheid van mensen. 

Processen en technieken zijn daaraan ondergeschikt.

Voor ons maandelijks tijdschrift is het al niet anders. 

Na vele jaren heeft hoofdredacteur Janneke de Waal-

Bogers het stokje (de pen, het beeldscherm, de orga-

nisatie) overgedragen aan Marjolein Coppens- 

Hofman. Een woord van dank en waardering is zeker 

op zijn plaats. Samen met de medewerkers van de 

NVLF en externe krachten is er elke keer weer hard 

aan getrokken. Ook hier leidt alleen inzet en energie 

van mensen tot een goed resultaat. Het is goed dat af 

en toe te benoemen. Dat doe ik dan ook graag.

MICHEL DUTRÉE
VOORZITTER NVLF

Dit tijdschrift is  
CO2 neutraal en met  
FSC-papier geproduceerd.
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Intussen stond  
de klinische  
praktijk niet  

stil

D it jaar bestaat ons interdisciplinaire speeksel-

controleteam ruim twintig jaar. In die twintig 

jaar hebben we zeker 900 kinderen onder-

zocht en bijna 2000 behandelingen gegeven en 

 hebben we geleerd hoe de klinische praktijk en het 

wetenschappelijk onderzoek zich ontwikke-

len en elkaar wederzijds bekrachtigen.

Het team startte bij de praktijk: een 

jongen met spasticiteit en hinder-

lijk speekselverlies. Zijn ouders 

vroegen of daar iets aan te doen 

was. Het injecteren met Botuline 

Toxine leek geschikt om speeksel-

klieren ‘stil te leggen’ maar dit was 

experimenteel en nog niet bewezen. 

De revalidatiearts vormde een team, 

schreef een aanvraag voor de medisch 

ethische toetsingscommissie (METC), 

vroeg subsidie aan en deed voorbereidende 

onderzoeken. Na METC-goedkeuring en het verkrijgen 

van financiering werd middels vergelijkend onderzoek 

bewezen dat Botuline Toxine injecties, echogeleid en 

onder narcose, beter werkten dan scoplamine pleisters 

(anticholinergica). Via logopedische metingen werden 

ernst, frequentie en impact van het speekselverlies 

vastgelegd.

 

Intussen werd een droolingpoli gestart waar we als 

team kinderen zagen met hinderlijk speekselverlies. 

Van de  
wetenschapsraad

AUTEUR DR. KAREN VAN HULST, LOGOPEDIST EN KLINISCH EPIDEMIOLOOG, AMALIAKINDERZIEKENHUIS 

RADBOUDUMC, REVALIDATIE

Van practice based research naar evidence based practice; 
noodzaak voor de logopedie!

Kinderen met speekselverlies vóór uit de mond en  

kinderen die zich verslikten in het speeksel. Zo ont-

stond een publicatie over het verschil tussen anterieur 

en posterieur speekselverlies en leerden we gediffe-

rentieerder kijken tijdens het diagnostisch proces. 

Verschillende onderzoekslijnen werden 

 ontwikkeld door de kinderneuroloog  

(studie naar een verklaring voor de 

slikproblemen bij kinderen met cen-

traal neurologische aandoeningen 

en verklarende factoren voor het 

indikken van speeksel), door de 

orthopedagoog (naar een zelf-

managementprogramma voor 

 kinderen met speekselverlies en 

een leerniveau boven de 6 jaar), 

door de logopedist (wanneer kwijlen 

als abnormaal kon worden gezien 

door de ontwikkeling van de DRIPS-

vragenlijst met referentiecurves en naar validering 

van meetinstrumenten) en door de KNO-artsen (naar 

de effectiviteit en impact van speekselreducerende 

operaties). 

Het team is inmiddels aangevuld met een biomedische 

wetenschapper die de medicamenteuze behandeling 

van het speekselverlies onderzoekt. Zo’n 45 gepubli-

ceerde studies hebben ons geleerd om meer evidence 

based te handelen. Door teamleden zijn zes proef-

schriften afgerond en zijn er nog drie te gaan!

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE NUMMER 1  |  MAART 2023
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In deze  

rubriek vind je  
KORTE BERICHTEN  

uit het vakgebied  

logopedie of NIEUWS  
dat jouw werk  

kan raken.

KORT!
SAMENSTELLING DE REDACTIE

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE 

Volg ons op social media
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête die we onder 

gebruikers hebben uitgezet, heeft het bestuur van de NVLF besloten 

om de community logopedie te beëindigen. Maar omdat we interactie 

tussen en met leden heel belangrijk vinden, zijn we komend jaar nog 

actiever op social media. 

 Volg ons dus vooral via @NVLF op Facebook, LinkedIn en Twitter!  

Op Instagram vind je ons via @nvlf.logopedie. We ontmoeten  

je daar graag! 

‘Dankzij logopedie praat ik  
nu anders - lager, rustiger,  

vanuit mijn buik. En een stem  
heeft duidelijk invloed op je karakter, 

want ik leef nu met meer aandacht 
voor de plekken en de mensen  

met wie ik ben.’

Aldus Art Rooijakkers in een  

interview met weekblad Libelle.  

Lees het interview via de QR-code.

11
Op 11 maart 2023 organiseert de 

NVLF een KKB kennisdag voor 

kkb’ers. Met het inhoudelijke  

programma ondersteunt de NVLF 

de kringbegeleiders zodat zij de 

kwaliteitskring optimaal kunnen 

laten functioneren.
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Gezocht: input voor  
online spreekuren

Elk kwartaal organiseren wij een 

online spreekuur, waarbij we met 

elkaar in gesprek gaan over de belang-

rijkste onderwerpen die onze leden 

bezighouden. Tijdens het spreekuur, 

dat plaatsvindt van 19.00-20.00 uur, 

kun je vragen stellen, suggesties delen 

of gewoon meepraten. 

Een panel van experts, bureaumede-

werkers en/of bestuursleden zal 

 aanwezig zijn om jouw vragen te 

beantwoorden. Dit doen we met een 

beperkte groep deelnemers. Bij elk 

spreekuur kunnen maximaal 30 leden 

aanwezig zijn. We organiseren deze 

spreekuren nu sinds twee jaar en de 

reacties zijn na afloop altijd positief!

Het eerste spreekuur van het jaar heeft 

inmiddels plaatsgevonden met als 

onderwerp ‘de Kwaliteitscyclus’. Voor 

de volgende drie spreekuren willen  

wij jullie vragen om onderwerpen in te 

sturen. De onderwerpen kunnen heel 

breed of juist heel specifiek zijn en 

gericht op een actualiteit.

Welk onderwerp wil jij bespreken  

tijdens het spreekuur?

 Stuur jouw onderwerp(en) in via 

communicatie@nvlf.nl o.v.v.  

Onderwerp online spreekuur.

Nieuw Beroepsprofiel  
Logopedie
Heb jij het nieuwe Beroepsprofiel Logopedie al gezien? Het biedt een 

duidelijk beeld van de brede scope van het vak logopedie en de vaar-

digheden die logopedisten nodig hebben om hun werk te doen.

 Scan de QR-code en lees het beroepsprofiel
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Dag voor de Logopedie 2023 
en online webinar
Staat 6 maart 2023 al in je agenda? Dan vieren we met elkaar de  

Dag voor de Logopedie. Het thema in 2023 is: Speech and language 

therapists’ roles in critical care and emergency medicine. 

Dat thema kunnen we in Nederland het beste interpreteren als De rol 

van de  logopedist op de Intensive Care. Op maandagavond 6 maart 

2023 organiseert de NVLF daarom een internationaal webinar, van 

19:00 tot 20:30 uur voor iedereen met interesse voor dit onderwerp. 

Het webinar is gratis toegankelijk voor leden van de NVLF. In deze 

editie van het vaktijdschrift lees je een interview met een logopedist 

die werkzaam is op een IC.

 www.nvlf.webinargeek.com/nvlf-webinar-speech-and-

language-therapists-roles-in-intensive-care-6-3-23 Scan de QR-code  
voor het antwoord

Tijdens de DTL-

screening scoor ik regel-

matig een rode vlag omdat de 

patiënt twee verschillende 

gezondheidsklachten heeft.  

Moet de cliënt dan eerst naar de 

huisarts voor een verwijzing 

voordat ik met de behande-

ling kan starten?

Onze plannen al gelezen?

Benieuwd naar wat de NVLF in  

2023 gaat doen en hoe de begroting 

eruitziet? 

Je leest de plannen in het jaarplan en 

de begroting voor 2023. De primaire 

focus ligt dit jaar wederom op het 

behartigen van de belangen van de 

leden en het vooropgaan als gids in 

een veranderend zorglandschap. Dat 

gebeurt de komende jaren op basis van 

vijf ambities die in 2021 zijn geformu-

leerd. Het volledige plan lees je op 

onze website. 

Afscheidssymposium  
Bert de Swart 
Dr. Bert de Swart, hoofd van de afdeling Logopedie van de afdeling 

Revalidatie in het Radboudumc, viert op vrijdag 3 maart 2023 zijn 

afscheid. 

In de patiëntenzorg, het onderwijs en het wetenschappelijk onder-

zoek, was Bert volop in beweging. Hij was een voorloper in de ont-

wikkeling van logopedie binnen en buiten het ziekenhuis. Tijdens zijn 

afscheidssymposium maken we een reis door 40 jaar logopedie. Zo 

worden er onder meer verschillende nieuwe ontwikkelingen binnen 

de logopedie gepresenteerd. Het belooft een waardevolle dag te 

worden waarin je wordt bijgeschoold op het gebied van spierziekten 

en echografie binnen de logopedische diagnostiek bij volwassenen 

en kinderen.  

 Meer informatie en aanmelden? Scan de QR-code
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DE ONSCHATBARE WAARDE 
VAN DE ZORGVERLENER

 De logopedist in het revalidatiecentrum
TEKST FIEKE WALGREEN

Jan Diks (75) dacht dat hij na een herseninfarct in 2021 zijn portie wel had gehad, maar niets bleek minder 

waar. Een hartinfarct maakt dat hij eind 2022 in coma raakt en zes weken op de intensive care afdeling 

van het Radboudumc in Nijmegen ligt. Inmiddels werkt hij samen met een team aan zorgverleners aan zijn 

herstel. ‘Zij zijn goud waard voor mijn revalidatie.’

Aardappelpuree, doperwtjes en een beetje kip. Jan 

Diks at zojuist zijn eerste warme maaltijd in acht 

weken, met recht een mijlpaal in zijn herstel. Hij revali-

deert na zijn coma in het revalidatiecentrum van de 

Sint Maartenskliniek in Nijmegen, omringd door een 

team van zorgverleners. De logopedist helpt hem 

twee keer per dag met weer leren slikken en eten. En 

dat is hard werken, want (ex-)IC patiënten hebben 

vaak nog last van verminderde spierkracht, ook in de 

hals en keel. ‘Na mijn coma had ik pijn bij het slikken 

en was de kracht minder, vanwege langdurige intuba-

tie tijdens mijn coma. Ik moest echt weer opnieuw 

leren slikken en eten.’ 

Hij heeft wat dat betreft al een lange weg afgelegd, 

die begon met het drinken van een koffielepeltje met 

water. Allemaal onder begeleiding van een logopedist, 

want iets wat gezonde mensen gedachteloos doen, is 

voor Jan ineens een hele opgaaf. ‘Hapje nemen, naar 

rechts kijken, krachtig doorslikken en daarna tot drie 

tellen. Na dat laatste checkt de logopedist of al het 

eten echt is doorgeslikt.’ En dat dan een paar keer 

achter elkaar, ook na een verslikking. ‘Ik doe het keer 

op keer en zet gewoon door. Ik geef niet op. Het is 

best spannend, maar ik vertrouw op de kennis van de 

logopedist.’

Boterham als klein taartje
Na de koffielepeltjes water, kwam de vla en daarna de 

vaste voeding. Jan mocht kiezen. Het werd een halve 

witte boterham met jam, in heel kleine stukjes gesne-

den. Lachend: ‘Ik hoorde later dat sommige cliënten 

snakken naar kroketten of andere lekkere snacks, 

maar voor mij was die boterham na weken van sonde-

voeding al een klein taartje.’

En nu dus vanavond voor het eerst een warme hap. 

Jan is positief gestemd en als deze lijn zich doorzet, 

mag hij bijna naar huis. ‘Het schijnt de goede kant op 

te gaan, de kno-arts zag ook geen blijvende schade in 

mijn keel en luchtweg na de intubatie.’ 

De wetenschap dat het allemaal ook heel anders had 

kunnen aflopen, maakt Jan nederig. ‘Je leven kan er 

van de één op de andere dag totaal anders uitzien. 

Dat weten we ergens wel, maar we denken vaak ook 

dat het noodlot eerder een ander treft.’ Jan gaat bin-

nenkort naar huis met meer dan ooit het besef: 

gezondheid is een groot goed, maar ook met dat 

andere besef: goede zorg is van onschatbare waarde.

Dag van de Logopedie 2023
Op 6 maart is het de Europese Dag van de Logopedie. Deze dag vragen we  

aandacht voor ons mooie vak en haar gepassioneerde beoefenaars. Het thema is 

dit jaar: Logopedie op de intensive care. We organiseren onder meer een webinar  

(zie pagina 8).
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Als kleine kinderen 
NIET KUNNEN ETEN 
en DRINKEN
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M oeizame borstvoeding, heel lang 

doen over het leegdrinken van de 

fles of de fles weigeren, zich veel 

verslikken, niet kunnen overstappen van de 

fles naar vaste voeding, helemaal niet willen 

eten: het is een greep van de problemen die 

preverbale logopedisten dagelijks tegenkomen 

in hun praktijk. Ouders zitten vaak met hun 

handen in het haar. ‘Kinderen die niet goed 

eten, dat is iets heel naars’, zegt Machteld 

Reitmaier. ‘Eten is het belangrijkste wat er is.’ 

vult Marja Zijlstra aan. ‘Je hebt het nodig om te 

kunnen leven, letterlijk.’ Reitmaier en Zijlstra 

zijn beiden preverbale logopedist en ze zitten 

in het bestuur van de Nederlandse Vereniging 

voor Preverbale Logopedie (NVPL). Zijlstra is 

voorzitter, Reitmaier secretaris. Dat doen ze 

voor een periode van vier jaar, daarna nemen 

logopedisten uit een andere regio de bestuur-

lijke taken over.

Meer bekendheid
De NVPL bestaat in mei veertig jaar. Althans, 

de groep preverbale logopedisten dan. In 1983 

werd de Werkgroep Logopedie bij 0-2-jarige 

kinderen opgericht. In 2020, onder het vorige 

bestuur, werd de werkgroep een vereniging, 

maar het doel en de aanpak bleven dezelfde. 

‘Kennis delen met elkaar en het vakgebied 

meer bekendheid geven bij ouders en verwij-

zers’, zegt Reitmaier. ‘Wat kunnen we beteke-

nen voor die kinderen? Verwijzers wisten dat 

niet altijd, terwijl een vroege start van de 

behandeling juist zo belangrijk is.’

De werkgroep voor preverbale 
logopedisten bestaat dit jaar 
veertig jaar. Een mooi moment  
om terug te blikken en vooruit te 
kijken. Want er is veel bereikt 
 binnen het vakgebied.

TEKST SUUS VAN GEFFEN  BEELD PETER VALCKX
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Kartrekkers
Ook Saakje Dacosta, een van de oprichters van de werkgroep, 

benadrukt dat in 1983 in een artikel over preverbale logopedie 

in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. ‘Als er niets 

aan afwijkend eet- en drinkgedrag wordt gedaan, worden de 

bewegingen in het mondgebied steeds meer afwijkend, zodat 

een kind ten slotte helemaal niet meer via de mond voedsel tot 

zich kan nemen.’ Inmiddels is Dacosta erelid van de NVPL, net 

als Lenie van den Engel-Hoek. Zijlstra: ‘Saakje en Lenie zijn 

belangrijke kartrekkers geweest in het wetenschappelijke deel 

van onze vereniging.’

Wetenschappelijk onderzoek
Hoewel Dacosta de term preverbale logopedie dus al wel 

gebruikt, staat het vakgebied in die jaren nog in de kinder-

schoenen. Zijlstra: ‘Logopedie was sowieso toen nog een 

 minder bekend beroep, met voornamelijk kinderen met articu-

latieproblemen. De vierjarige hbo-opleiding logopedie bestond 

nog niet eens. In diezelfde periode zag je in de ziekenhuizen 

prematuren steeds jonger worden. Het lukte om ze na een 

zwangerschap van minder dan dertig weken toch in leven te 

houden, maar ze konden niet eten en drinken. Toen kwam  

de vraag: bij welk vakgebied hoort dit nu eigenlijk? Er kwam  

ook wetenschappelijk onderzoek op gang: wanneer kunnen  

kinderen eten en drinken?’

Problemen met eten en drinken bij baby’s en 

jonge kinderen; dat is de rode draad in het 

werk van preverbale logopedisten. Zijlstra en 

Reitmaier hebben het vakgebied in de loop  

der jaren wel zien veranderen. Zijlstra: ‘In  

de beginjaren zag je meer kinderen vanuit 

revalidatiecentra, met problematiek rondom 

vroeggeboortes en zuurstofgebrek. Dat zie je 

tegenwoordig veel minder. Tegelijkertijd heb ik 

de kinderen in mijn praktijk steeds jonger zien 

worden. Ik begon met baby’s die moeite had-

den met de overgang van de fles naar vast 

voedsel en dat verschoof langzaam maar zeker 

naar baby’s bij wie de flesvoeding of de borst-

voeding niet goed liep. En tegenwoordig zie ik 

ook baby’s met sondevoeding die moeten 

gaan drinken.’

Een andere opvallende verandering is de 

opkomst van ARFID: Avoidant/Restrictive Food 

Intake Disorder. Patiënten met deze eetstoor-

nis durven bepaald voedsel niet te eten of ze 

eten te weinig. ‘Je ziet nu veel problemen 

rondom de prikkelverwerking”, zegt Reitmaier. 

“Het eten is er wel, maar kinderen eten niet.’

Regio’s
Inmiddels zijn er ruim vierhonderd logopedis-

ten bij de vereniging aangesloten. Nog steeds 

is onderlinge kennisoverdracht het voornaam-

ste doel. De vereniging is onderverdeeld in 

regionale werkgroepen, met elk een eigen 

bestuur. Binnen hun eigen werkgroep bespre-

ken logopedisten casuïstiek, nieuwe ontwikke-

lingen en wetenschappelijk onderzoek. ‘We 

proberen bijvoorbeeld een cursus naar de 

regio te halen’, zegt Reitmaier. ‘De onderwer-

pen komen vaak voort uit good practice’, voegt 

Zijlstra toe. ‘Bijvoorbeeld dat iemand een fijne 

samenwerking heeft met een kinderfysiothera-

peut en dat die werkwijze interessant kan zijn 

voor de andere logopedisten. Dan nodigen we 

die fysiotherapeut uit om te vertellen over zijn 

of haar methode.’

Landelijke dag
Naast de regionale bijeenkomsten is er de 

jaarlijkse landelijke dag, bij toerbeurt georga-

niseerd door de verschillende regio’s. Op die 

dag is er altijd eerst de ledenvergadering en 

MACHTELD REITMAIER:

De onderwerpen  
komen vaak voort  
uit good practice
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daarna zijn er vier rondes met lezingen. De 

organiserende regio nodigt daar paramedici 

voor uit, meestal uit de eigen regio, zoals een 

diëtist of een kinderosteopaat. Zijlstra: ‘Soms 

heb je een onderwerp dat in de eigen regio 

heel goed aanslaat waarvan je denkt: dit kan 

voor alle preverbale logopedisten van belang 

zijn. EMDR-therapie bij baby’s bijvoorbeeld. Zo 

proberen we telkens relevante onderwerpen 

onder de aandacht te brengen.’

Groeicurve
Preverbale logopedisten moeten niet alleen 

vakinhoudelijk stevig in hun schoenen staan, 

ook het emotionele deel is van belang: het 

gaat meestal om baby’s en hun (jonge) ouders, 

die vaak al een poosje tobben met de voeding 

voordat ze hulp inschakelen. Reitmaier: ‘Voor 

ouders is het heel belangrijk dat hun kind goed 

eet. Een kind dat niet praat is ook wel erg, 

maar een kind dat niet eet, heeft een behoor-

lijke impact op de ouders.’

Zijlstra: ‘We kijken altijd goed naar de groei.  

Als ouders bijvoorbeeld bij mij komen en aan-

geven dat een kind heel lang over een fles 

doet, maar uit gegevens van het consultatie-

bureau blijkt dat-ie goed groeit, dan is de druk 

er natuurlijk wel een stuk af. Maar als je een 

afbuigende groeicurve meekrijgt, dan is het 

zaak om vlot te kijken wat er aan de hand is  

en te overleggen met de diëtist.’ Reitmaier: 

‘Sowieso werken we veel samen met andere 

disciplines. Met diëtisten dus, maar ook met de 

verwijzend arts, kinderartsen, lactatiekundigen 

en met IMH-specialisten.’ IMH staat voor infant 

mental health en deze specialisten kunnen 

adviseren over de psychische toestand van het 

kind in combinatie met de rest van het gezin. 

Zijlstra: ‘Zij kijken naar alles rondom een kind. 

Hoe gaat het met het kind en de ouders? Is er 

veel stress? Kun je die wegnemen? Daar heb-

ben we veel van geleerd.’

Korte lijnen
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan 

in binnen- en buitenland naar zuigen, kauwen 

en wat de meest efficiënte manier van eten is. 

Zijlstra: ‘Er zijn veel cursussen bij de NVPL over 

omgang met eten en drinken bij kinderen met 

MARJA ZIJLSTRA:

Eten is het  
belangrijkste wat er is

en zonder een beperking, we hebben richtlijnen, observatielijs-

ten, bij- en nascholing. Die ondersteuning voelt heel prettig.’ 

Reitmaier: ‘De lijnen met collega’s zijn kort. Je kunt ze altijd 

mailen, bijvoorbeeld over wetenschappelijk onderzoek.’ 

Multidisciplinair
Die wetenschappelijke basis noemen Reitmaier en Zijlstra een 

van de wapenfeiten van de NVPL. Reitmaier: ‘Daardoor kwam er 

ook erkenning vanuit de NVLF en werd het vakgebied bekender. 

En weten artsen en consultatiebureaus ons sneller te vinden.’

De plannen voor de komende jaren? Zijlstra: ‘We willen meer 

multidisciplinair gaan samenwerken. Dat komt voort uit onze 

eigen wens, uit de wensen van andere disciplines en het is 

daarbij een wens van de zorgverzekeraars. Dat past ook binnen 

het Integraal Zorgakkoord. Het moet bezuinigingen opleveren, 

maar het gaat ook vooral om de beste zorg voor het kind.’ 

Daarnaast blijven het stimuleren van het uitvoeren van weten-

schappelijk onderzoek en het verspreiden van resultaten uit 

wetenschappelijk onderzoek altijd belangrijke agendapunten. 

Zijlstra: ‘Nu is er bijvoorbeeld veel te doen over het klieven van 

tongriempjes. Daar is nog geen wetenschappelijk onderzoek 

naar gedaan. Dieetvoeding, ook een precair onderwerp. Zo blij-

ven er altijd nieuwe onderwerpen komen. Het is nooit klaar.’
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‘In het oprichten van een netwerk 
gaat veel vrije tijd zitten’ 

HENRIËTTE VREEMANN  

PRAKTIJKMANAGER AFASIETHERAPIE AMSTERDAM 

EN PENNINGMEESTER BIJ HET NAL.

‘Als wij iedereen in Amsterdam goede zorg willen blij-

ven bieden, is het belangrijk om als logopedisten 

onderling samen te werken. Als groep laten we zien 

HOE START JE EEN 
COÖPERATIE?

waar de knelpunten en kansen in onze stad liggen. Het 

NAL bestaat misschien nog maar kort, maar we merken 

dat we als coöperatie makkelijker samen kunnen wer-

ken met andere paramedische disciplines in de stad. 

Omdat we formeel zijn georganiseerd, is het NAL een 

interessante gespreks- en samenwerkingspartner voor 

meerdere partijen.’ 

‘Het heeft ontzettend veel voordelen, maar je moet 

realiseren dat in het oprichten van een netwerk veel 

vrije tijd gaat zitten. Dit is tijdelijk niet erg, maar het is 

wel belangrijk om na te denken hoe je het netwerk als 

groep gaat dragen. Vaak zijn het dezelfde mensen die 

taken op zich nemen of naar zich toe trekken. Voor een 

gezond voortbestaan is het belangrijk dat je afspraken 

maakt waarbij iedereen een rol vervult in het netwerk 

en de taken rouleren. Dat doen wij ook. Wij hebben 

veel hulp gehad vanuit de Regionale Ondersteunings-

structuur (ROS). Het is heel fijn dat iemand die geen 

deel uitmaakt van de beroepsgroep meedenkt en faci-

liteert. Deze ondersteuning motiveerde mij in ieder 

geval om, ook wanneer het lastig werd en stroperig 

verliep, door te gaan.’

Lage tarieven, wachtlijsten, tekorten op de arbeidsmarkt. Het zijn 
slechts een paar van de zaken waar menig logopedist tegenaan loopt. 
In Amsterdam bundelde een aantal logopedisten hun krachten in het 
Netwerk Amsterdamse Logopedisten (NAL) om zich samen sterk te 
maken. Bestuursleden Henriëtte Vreemann, Jennifer Koenen en  
Tina Mantel delen redenen en tips voor het opzetten van een  
dergelijke coöperatie. ‘Samen sta je sterker en dat merk je.’ 

TEKST MICHELLE IWEMA

ACHTERGROND
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‘Samen sparren, geeft energie’
 

TINA MANTEL
EERSTELIJNS LOGOPEDIST EN KLINISCH  

GEZONDHEIDSWETENSCHAPPER. ZE IS ALGEMEEN 

BESTUURSLID BIJ HET NAL.

‘Naast de voordelen die Henriëtte en Jennifer noem-

den, is een ander pluspunt van de coöperatie dat ik er 

als persoon veel uithaal. Ik leer nieuwe vaardigheden 

zoals communiceren op andere manieren, bijvoorbeeld 

aangepast op de stakeholder. Ook ontmoet ik collega’s 

die ik anders niet zou leren kennen. Het samen spar-

ren, zowel met eerstelijns als tweedelijns collega’s en 

Meer lezen?
Meer lezen over Samenwerking  

in de regio, Organisatiegraad  

Paramedische Zorg en ROS:  

scan de QR-code.

‘Je moet een intrinsieke  
drive hebben’

JENNIFER KOENEN 
LOGOPEDIST EN PRAKTIJKHOUDER BIJ  

LOGOPEDIEPRAKTIJK OSDORP EN VOORZITTER  

VAN HET NAL.

‘Ik kan collega’s aanbevelen om een coöperatie te 

beginnen omdat je een gezamenlijk doel hebt met 

een zakelijke basis. De leden bundelen hun krachten 

om hun doel te bereiken. Samen sta je sterker en dat 

merk je. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog veel 

doelen en hopen dat meer collega’s zich bij het NAL 

aanmelden.’ 

‘Je moet wel een goede intrinsieke drive hebben want 

het opzetten van een netwerk kost veel tijd. Er komen 

ook zaken bij kijken die veel langer duren dan je zou 

willen. Bijvoorbeeld het opstellen van de statuten in 

samenwerking met de notaris en het vaststellen van 

het huishoudelijk reglement. Dat zijn geen alledaagse 

bezigheden die ook energie kosten. Je moet dus 

vooraf weten dat je de zin en ruimte hebt om dit voor 

langere tijd te doen. Collega’s die vragen hebben over 

het opzetten van een soortgelijk netwerk, mogen altijd 

bij ons aankloppen. Dat scheelt weer uitzoekwerk.’ 

andere paramedici, geeft energie. Het zorgt voor een 

overstijgend perspectief en inspiratie om ons prachtige 

vak te verbeteren. Collega’s raad ik aan om naast hulp 

van een ROS je ook aan te sluiten bij Organisatiegraad 

Paramedische Zorg. Zij bieden trainingen en een spar-

ringsnetwerk aan. Daar kan je veel aan hebben.’  

‘Voor de toekomst hebben we nog een hoop ambities. 

We willen het NAL nog verder professionaliseren, 

nieuwe leden werven en de scope mogelijk verbreden. 

Verder willen we de wachtlijstproblematiek verder aan-

pakken, afspraken rond de tolkenvergoeding maken en 

vanuit data gedreven zorg handelen. Ook ik verwacht 

dat het NAL steeds meer gezien gaat worden als een 

serieuze gesprekspartner dus ik zie genoeg kansen 

voor de toekomst!’ 
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In Nederland krijgt 69 procent van de baby’s na de geboorte borst-
voeding. Na drie maanden krijgt nog 41 procent van de baby’s borst-
voeding of een combinatie van borst- en flesvoeding (Borstvoeding, 
cijfers & context, 2022). Het wettelijk bevallingsverlof in Nederland 
eindigt tien tot twaalf weken na de bevalling (Rijksoverheid, 2022). 
De terugkeer naar het werk na zwangerschapsverlof wordt als nega-
tief ervaren door maar liefst twee op de drie Nederlandse moeders 
(Beijers, Bode & Nout, 2022).  Voor werkende moeders die borstvoe-
ding geven, ontstaat bij het einde van het bevallingsverlof in veel 
gevallen de noodzaak om de borstvoeding af te bouwen of te combi-
neren met voeden met de fles. Het merendeel van de baby’s accep-
teert probleemloos een fles wanneer deze aangeboden wordt vóór de 
leeftijd van zes weken. Echter, wanneer de fles pas na deze leeftijd 
geïntroduceerd wordt, of niet regelmatig wordt aangeboden, lukt 
het soms niet meer om een baby uit de fles te laten drinken op het 
moment dat dit nodig is. Dit fenomeen wordt ‘flesweigeren’ genoemd. 
Maxwell, Fleming, Fleming & Porcellato (2020) geven de volgende 
definitie van ‘flesweigeren’: “Bottle refusal is when a breastfed baby 
initially or continuously refuses to accept a bottle containing either 
expressed breastmilk or infant formula.”

De overgang van reflexmatige naar wille-
keurige zuigmotoriek speelt een rol bij het 
ontstaan van het flesweigeren (Van den 
Engel et al, 2018). Bij pasgeboren baby’s 
bepalen reflexactiviteit en niet-willekeu-
rige bewegingen de motoriek van het 
kind. Wanneer een kind meer controle 
krijgt over deze reflexen, wordt het moto-
risch gedrag meer doelgericht, wat leidt 
tot meer doelgerichte exploratie van de 
omgeving (Krog, 2015). In de ontwikkeling 
van het drinken, wordt gedurende die eer-
ste maanden een motorisch programma 
steeds verder gevuld door herhaling van 
zuigmotoriek (Van den Engel-Hoek, 2018). 
Door herhaling van sensomotorische 
ervaringen, wordt het juiste beweegpa-
troon door het kind geleerd en geautoma-
tiseerd. Bij het afnemen van de zuigreflex 
kan moeite ontstaan met het automati-
seren van de benodigde motoriek voor 
het drinken uit de fles, als baby’s senso-
rische informatie krijgen van een flessen-
speen waar zij onvoldoende ervaring mee 
hebben opgedaan. Er ontstaan zoekende 
bewegingen met de tong en heen en weer 
gaande bewegingen met het hoofd. Deze 
worden soms door ouders als “weigeren” 

Het succesvol  
(her)introduceren  
van de fles bij  
borstgevoede baby’s
Casusbeschrijving over het gebruik van een stappenplan om  

‘flesweigeren’ bij een borstgevoede baby te doorbreken

MAASKE TREURNIET

Preverbaal logopedist

AUTEURS
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gezien, echter, het gaat hier niet om wei-
geren, maar om onkunde (Van den Engel-
Hoek et al, 2018). 

Vanuit de theorie over motorisch leren 
helpt de schematheorie van Schmidt om 
het probleem van het flesweigeren verder 
te verklaren. Volgens deze theorie leren 
mensen geen specifieke bewegingen, 
maar wordt een gegeneraliseerd motor-
programma in de hersenen gevuld, als 
een soort ‘grammatica’ voor een bewe-
ging (van Cranenburgh, 2016). Dit motor-
programma kan functioneren dankzij 
twee schema’s, namelijk het oproep-
schema en het herkenningsschema. Met 
behulp van het oproepschema kan een 
bepaalde beweging uit het zenuwstel-
sel worden opgeroepen, zonder dat feed-
back heeft plaatsgevonden op basis van 
eerdere ervaring met deze beweging. Ver-
volgens wordt vanuit het herkennings-
schema een bepaalde beweging herkend 
als juist of bedoeld. Dit schema wordt 
gebruikt om de sensorische gevolgen en 
het resultaat op te slaan en om de bewe-
ging bij te stellen. De auteur vermoedt dat 
er verschillende motorische schema’s zijn 
voor het drinken uit een fles en het drin-
ken aan de borst. Ook lijkt het starten van 
het zuigen een ander motorisch schema 
te vragen dan het doorzuigen, wanneer 
er eenmaal gedronken wordt. In de prak-
tijk worden namelijk met grote regelmaat 
baby’s gezien die probleemloos uit de 
borst drinken en aanvankelijk ook goed uit 
de fles drinken en er desondanks vrij plot-
seling niet meer in slagen om uit de fles te 
drinken.  Wanneer een baby er eenmaal 
(opnieuw) in slaagt om het zuigen aan de 
flessenspeen te starten, kan door veel her-
haling het juiste patroon ontwikkeld en 
geautomatiseerd worden.

Door deze kennis over motorisch leren toe 
te passen op het fenomeen flesweigeren, 
is door de auteur een stappenplan ont-
wikkeld om het flesweigeren door borst-
gevoede baby’s effectief te doorbreken. In 
de praktijk blijkt dat het flesweigeren zorgt >>

voor stress bij ouders en verminderde 
arbeidsparticipatie van de borstvoedende 
moeder. De auteur denkt dat het door-
breken van het flesweigeren, het voor 
moeders gemakkelijker maakt om borst-
voeding te combineren met hun terugkeer 
op de arbeidsmarkt.  In dit artikel wordt 
aan de hand van een casusbeschrijving 
uiteengezet hoe een (preverbaal) logope-
dist een stappenplan kan toepassen waar-
mee zij ouders kan begeleiden om hun 
baby met een leeftijd tussen 0 en 6 maan-
den succesvol te laten drinken uit een fles. 

Beginsituatie
De casus betreft baby V.H. Zij wordt aange-
meld in de praktijk van de auteur in febru-
ari 2022 op de leeftijd van 2 maanden en 
29 dagen vanwege het weigeren van fles-
voeding. De hulpvraag van ouders is: hoe 
kunnen we V. leren om weer uit de fles 
te drinken? De flesvoeding is een worste-
ling, het lijkt alsof ze niet weet wat ze met 

de fles aan moet. De wens van moeder is 
om borstvoeding te combineren met afge-
kolfde moedermelk uit een fles, wanneer 
zij weer gaat werken en V. drie dagen per 
week naar een kinderdagverblijf gaat.

Voorgeschiedenis
V. is a terme geboren. Er waren geen bij-
zonderheden tijdens de zwangerschap en 
de bevalling. V. is goed gezond en de groei 
is bovengemiddeld en volgens de curve. 
De borstvoeding verloopt probleemloos 
vanaf de start. V. wordt op verzoek gevoed 
en drinkt gemiddeld zeven keer per etmaal 
waarvan één keer ’s nachts. Vanaf de leef-
tijd van 6 weken hebben ouders om de 
dag een flesje met gekolfde moedermelk 
aangeboden. Ouders gebruikten een fles 
met een brede hals en een platte speen, 
maat 0. V. dronk dit probleemloos. Toen ze 
10 weken oud was, is het gezin een week 
op vakantie geweest en is de fles een week 
niet aangeboden. Sindsdien beschrijven 

IN HET KORT

Moeders die hun baby borstvoeding geven, hebben vaak na enkele 

maanden de wens om dit te gaan afbouwen of combineren met fles-

voeding. Soms lukt het echter niet meer om een baby uit de fles te 

laten drinken. Dit fenomeen wordt ‘flesweigeren’ genoemd. Hierbij 

speelt de overgang van reflexmatig naar willekeurig zuigen een rol. 

Dit artikel beschrijft de casus van V., een baby van bijna 3 maanden 

oud, die na aanvankelijk goed uit de fles te hebben gedronken er niet 

meer in slaagt om het zuigen te starten aan de fles. De logopedist 

sluit uit dat het weigeren ontstaat door stress met een fysieke of psy-

chologische oorzaak en adviseert ouders een door de auteur ontwik-

kelde aanpak, die gebaseerd is op een motorische benadering van het 

flesweigeren. Ouders gebruiken een aangepaste houding, aangepaste 

wijze van voeden en voldoende hongergevoel om de zuigreflex bij V. 

te gebruiken om opnieuw aan de fles te gaan zuigen. Daarna wordt 

door het herhalen van zuigbewegingen de sensomotorische input 

en ervaring met drinken uit de fles uitgebreid, waardoor motorische 

controle ontstaat. Na enkele dagen drinkt V. succesvol uit de fles. In 

de praktijk van de auteur zijn inmiddels honderden baby’s en ouders 

geholpen om volgens deze werkwijze succesvol (opnieuw) uit de fles 

te gaan drinken.
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ouders iedere voeding met de fles als een 
worsteling. Logopedisten zien in de prak-
tijk vaak baby’s waarbij het zuigen aan de 
fles plotseling niet meer lukt rond een leef-
tijd van 2-3 maanden. De vermoedelijke 
verklaring hiervoor is dat de aanwezigheid 
van de voedingsreflexen rond deze leeftijd 
verder afneemt. V. hapt naar de speen en 
duwt deze met de tong naar de zijkant, 
waarbij ze met haar hoofd heen en weer 
beweegt. Tijdens de afgelopen 6 weken is 
de fles dagelijks aangeboden en heeft V. 
slechts twee keer wel succesvol aan het 
flesje gezogen Vermoedelijk heeft V. op 
deze momenten een reflexmatige ‘state’ 
bereikt. Deze ‘state’ kan het kind hel-
pen om het zuigen op te starten (Van den 
Engel, 2018). Na beide geslaagde flesvoe-
dingen, is bij het volgende voedingsmo-
ment de borst aangeboden. Beredeneerd 
vanuit de schematheorie, is het drinken 
van één voeding uit de fles, waarschijnlijk 
op dat moment onvoldoende geweest om 
bij het volgende voedingsmoment met de 
fles circa 24 uur later, het oproepschema 
opnieuw te kunnen aanspreken. 

Ouders hebben zelf geprobeerd om meer-
dere keren per dag de fles aan te bieden, 
met gekolfde melk of kunstmatige zuige-
lingenvoeding, op verschillende tempe-
raturen en tijdstippen, in verschillende 
houdingen en met verschillende bekende 
verzorgers. De moeder van V. begint vol-

gende week weer met werken en V. zal dan 
twee dagen per week naar een kinderdag-
verblijf gaan.

Diagnostiek
Algemene indruk: V. is een alerte zuigeling 
en ze maakt goed contact. Ze meldt zich 
duidelijk voor voeding.
Reflexactiviteit: Tijdens het logopedisch 
onderzoek, in de thuissituatie, drie uur na 
de laatste borstvoeding, wordt door mid-
del van strijken over de wang en rond de 
mond de tepelzoekreflex uitgelokt. Ook 
wordt met de vinger van de onderzoeker 
ter hoogte van het voorste 1/3 deel van de 
tong, getracht de zuig-slikreflex op te wek-
ken. (Van den Engel-Hoek et al, 2018). Op 
dit moment zijn er geen voedings reflexen 
uit te lokken. Bij een baby van circa  
3 maanden oud, verwacht men dat de voe-
dingsreflexen nog opwekbaar zijn, onder-
bepaalde omstandigheden. Honger gevoel 
zorgt voor een sterkere reflexactiviteit en 
het makkelijker opstarten van het zuigen 
(Van den Engel-Hoek, 2018).
Observatie flesvoeding tijdens huisbezoek: 
ouders wordt gevraagd de fles op dezelfde 
wijze aan te bieden als hoe zij dat gewoon-
lijk doen. 40 ml afgekolfde moedermelk 
wordt aangeboden in de eerder gebruikte 
fles met speen 0.  V. ligt in Schwester Lise-
lottehouding bij vader op de boven-
benen. Wanneer V. haar mond opent, 
brengt vader de flesspeen in haar mond. 

De tong beweegt van links naar rechts 
om de speen heen. V. duwt speen van de 
fles dubbel. Ze hapt meermaals naar de 
speen, maar komt niet tot zuigen. De logo-
pedist vraagt de ouders om mondonder-
steuning van wangen en mondbodem te 
geven, een speeltje te laten zien ter aflei-
ding, en V. te wiegen tijdens het drinken. 
Hierbij blijft hetzelfde beeld zichtbaar. 
Door het geven van mondondersteuning 
wordt de zuigreflex extra gestimuleerd, het 
kind ergens naar laten kijken helpt bij het 
automatiseren en wiegen in het ritme van 
het zuigen, dit kan de zuigmotoriek onder-
steunen (Van den Engel-Hoek, 2018). V. 
blijft ontspannen tijdens het aanbieden 
van de fles. Ze huilt niet en vertoont geen 
tekenen van stress. 

Therapiedoelen
Over twee weken drinkt V. twee keer per 
dag een volledige voeding uit de fles in 
maximaal dertig minuten, gegeven door 
een leidster van het kinderdagverblijf.

Therapiewerkwijze
Basisprincipes
Bij de therapie wordt uitgegaan van enkele 
basisprincipes, die door de auteur werden 
geformuleerd op basis van vermoedelijke 
verklaring voor het flesweigeren volgens 
de theorie van motorisch leren, zoals 
beschreven in de inleiding. Allereerst zal 
de zuig-slikreflex sterker zijn bij een lege 
maag. Vervolgens moet het motorisch 
schema gevuld worden door te doen. 
Kinderen verwerven een bepaalde vaar-
digheid door deze vaardigheid ook daad-
werkelijk te oefenen. In de therapie wordt 
ernaar gestreefd om de baby het zui-
gen aan de flessenspeen te laten starten, 
waarna door het herhalen van zuigbewe-
gingen de sensomotorische input en erva-
ring wordt uitgebreid. Door de specifieke 
motorische activiteit, ontstaat waardoor 
motorische controle (Van den Engel-Hoek 
& Van Hulst, 2021).

De gemaakte keuzes binnen de werkwijze 
zoals hieronder beschreven zijn kind-

TOEPASBAARHEID VOOR DE PRAKTIJK

Aan de hand van casus V. werd een werkwijze beschreven om baby’s die 

probleemloos of nagenoeg probleemloos uit de borst drinken en al dan 

niet eerder succesvol uit een fles dronken, (opnieuw) te laten zuigen aan 

een fles. De stappen in dit stappenplan kunnen eveneens doorlopen wor-

den bij andere baby’s tot een leeftijd van circa 5 maanden om de nog aan-

wezige reflexactiviteit aan te spreken om het zuigen weer te gaan starten. 

Wanneer dit eenmalig lukt, kan deze vaardigheid verder uitgebreid wor-

den door meer oefening, waarmee het motorisch schema voor het zuigen 

aan de fles verder wordt gevuld.
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ouders óók inzicht krijgen in mogelijke 
oplossingen. Het bespreken van alternatie-
ven voor voeden met de fles, zal eveneens 
de stress reduceren. Wanneer de stress is 
weggenomen en de baby niet meer huilt bij 
het aanbieden van de fles, maar de baby er 
nog steeds niet in slaagt om te zuigen aan 
de fles, is er sprake van flesonkunde. Door 
de auteur is een stappenplan ontwikkeld 
bestaande uit plan A, B en C. De logopedist 
kan deze stappen aanpassen voor een spe-
cifieke  baby.

Plan A
De wijze van voeden wordt aangepast 
zodat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
wordt van nog aanwezige voedingsreflexen 
om het zuigen aan de fles te starten. Hier-
onder worden de stappen binnen plan A 
uiteengezet en uitgewerkt voor deze speci-
fieke casus.

Aanpassen speen en flow
Er werd gekeken naar een flessenspeen 
met de juiste flow, passend bij de baby 
en het verloop van de borstvoeding, zoals 
geadviseerd in Van den Engel-Hoek et al, 
2018. Omdat V. eerder succesvol uit een 
brede hals fles met speen 0 heeft gedron-
ken, wordt voor deze fles gekozen. Ze heeft 
mogelijk al een motorisch programma 
gevuld voor deze speen. Er wordt gead-
viseerd een speen 0 te blijven gebruiken, 
zolang V. nog niet aan de speen zuigt. Dit 
zorgt dat er tijdens de pogingen tot aan-
zuigen wat minder snel melk in de mond 
druppelt die V. dan mogelijk niet goed 
gecoördineerd kan wegslikken. 

Aanpassen houding
Ouders wordt  geadviseerd om te voeden 
in Schwester Liselottehouding, waarbij de 
baby op de bovenbenen van de ouders ligt, 
zodat mondondersteuning gegeven kan 
worden zoals door Van den Engel-Hoek et 
al (2018) geadviseerd om de start van het 
zuigen te ondersteunen. Eventueel kan 
een (wip-)stoeltje gebruikt worden, zodat 
ouders de handen vrij hebben tijdens het 
voeden. 

Aanpassen manier van voeden
Om een toestand op te roepen waarin 
sterkere reflexactiviteit aanwezig is, wordt 
gevoed op een moment dat de baby vol-
doende hongergevoel heeft en zichzelf 
meldt voor een voeding. De voedingsre-
flexen zijn sterker aanwezig bij honger 
(Van den Engel-Hoek et al, 2018). Uit de 
ervaring in de praktijk blijkt, dat dit tot de 
leeftijd van circa 5 maanden het geval is. 
De speen wordt aangeboden in het mid-
den van de mond, waarbij deze iets rich-
ting het gehemelte wijst. De fles wordt 
vastgehouden als een ‘dartpijl’ zodat deze 
stil gehouden kan worden wanneer V. er 
tegen duwt met haar tong (afbeelding 1). 
Om het automatiseren van het zuigen te 
bevorderen wordt gebruik gemaakt van 
wiegen, het kijken naar een bewegend 
voorwerp, zoals de mobile in de box of een 
bewegend lampje en het ritme van muziek 
door het zingen van een liedje (Van den 
Engel-Hoek et al, 2018).

Plan B
Wanneer onvoldoende resultaat wordt 
behaald met plan A, zal gebruik worden 

specifiek. Afhankelijk van de motori-
sche vaardigheden die het kind laat zien 
en de wensen en mogelijkheden van de 
ouders, wordt in gezamenlijk overleg tus-
sen de ouders en de therapeut gekozen 
voor plan A, B of C. Deze door de auteur 
ontwikkelde plannen worden hieronder 
toegelicht.

Wanneer de baby al huilt bij het zien 
van de fles
In sommige situaties is bij de baby stress 
ontstaan rondom het drinken uit de fles. 
Een baby begint dan soms hard te hui-
len wanneer hij de fles ziet. Wanneer in 
de anamnese is uitgesloten dat het om 
een aversie gaat met een medische oor-
zaak, kan men er vanuit gaan dat het om 
mentale stress bij de baby gaat. Als het 
kind er niet in slaagt het drinken te star-
ten, terwijl het wel honger heeft, is dit 
een negatieve ervaring. Deze vertaalt zich 
soms in de dagen en werken daarna in 
de vorm van steeds minder drinken en 
meer onrust (Van den Engel-Hoek, 2018). 
In dit geval is het raadzaam om de baby 
opnieuw ‘vriendjes te laten worden met 
de fles’. Aan ouders kan worden uitgelegd 
dat ze de fles twee dagen lang regelma-
tig aanbieden op een moment dat het 
kind niet hongerig is. De eerste dag gaat 
het om een lege fles, zonder melk. De fles 
wordt getoond aan het kind. Wanneer 
het kind dit accepteert zonder te huilen, 
kan gekeken worden of de ouder met de 
speen het handje mag aanraken en ver-
volgens de wang en de lippen. Daarna 
kan de baby uitgenodigd worden om 
de speen in de mond te nemen. Bij het 
geringste teken van stress bij de baby, 
gaat de ouder één stap terug.  
Ook bij ouders is vaak stress ontstaan 
rondom het voeden met de fles (Willems, 
2020). Ouders kunnen allerlei gevoelens 
ervaren zoals schuldgevoel, bezorgd-
heid, ongeduld, frustratie en wanhoop. 
De logopedist besteedt hier aandacht 
aan in gesprek met de ouders. Ze infor-
meert de ouders over mogelijke verkla-
ringen voor het flesweigeren, waarbij 

AFBEELDING 1.
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gemaakt van meer hongergevoel om het 
zuigen aan de fles te laten opstarten.

Moment van aanbieden
De fles wordt aangeboden op verzoek, 
wanneer V. hongersignalen vertoont. 
Wanneer ze de fles niet drinkt, wordt dit 
beschouwd als niet voldoende honger om 
op dat moment een fles te accepteren. Er 
wordt een kort moment van enkele minu-
ten geprobeerd het zuigen te laten starten. 
Bij geen succes, wordt de fles wegge-
zet en het normale dagritme gevolgd. Dit 
sluit aan bij de ‘division of responsibility’, 
waarin wordt beschreven dat bij zuige-
lingen de ouder verantwoordelijk is voor 
wat het kind gevoed krijgt (borst- of fles-
voeding) en het kind verantwoordelijk is 
voor hoeveel het eet, ook als dat betekent 
dat het kind niet eet (Satter, 2022). Hierin 
Wanneer V. opnieuw honger toont, krijgt 
zij wederom op dezelfde manier de fles 
aangeboden. Moeder biedt geen borst-
voeding aan. Op deze wijze krijgt V. ca. 2 à 
3 keer de fles aangeboden, totdat het tijd 
zou zijn voor de volgende voeding. Moe-
der biedt nu de borst aan. Bij het daarop 
volgende voedingsmoment wordt op 
dezelfde wijze de fles aangeboden. 

Plan C
Wanneer er onvoldoende resultaat is met 
plan A en B kan de moeder overwegen de 
baby volledig live aan de borst te voeden 
gecombineerd met het drinken uit een 
(tuit)beker en eten van een lepel. Wan-
neer dit geen haalbare optie is, kan over-
wogen worden om overdag langere tijd 
geen borstvoeding aan te bieden, maar 
enkel de fles. Bij baby’s tot 5 maanden 
zal voldoende hongergevoel helpen om 
de reflexmatige zuigactiviteit zoals gezien 

wordt bij jonge baby’s, makkelijker op te 
roepen. De moeder krijgt de instructie om 
in de avond en nacht minimaal 300 ml 
borstvoeding aan te bieden, om borstont-
steking bij de moeder en uitdroging bij de 
baby te voorkomen.

Wanneer de baby succesvol zuigt aan de 
fles, worden daarna tenminste drie voe-
dingen op rij met de fles aangeboden. 
Dit geeft de baby de gelegenheid om het 
motorisch programma voor zuigen aan de 
fles goed te vullen, alvorens weer de borst 
wordt gegeven. Vervolgens kunnen ouders 
het voeden aan de borst en met de fles 
afwisselen gedurende één dag. Wanneer 
dit succesvol lukt, kan worden overgegaan 
naar één fles per dag om de vaardigheid 
te behouden.

Resultaten 
De ouders van V. starten de dag na de 
intake met het aanbieden van de fles vol-
gens de werkwijze, beschreven onder 
‘plan B’. ’s Ochtends om 5.45 uur krijgt zij 
de fles aangeboden, liggend in een wip-
stoeltje, nadat zij zich meldde voor een 
voeding. In de fles zit 40 ml afgekolfde 
moedermelk. Deze hoeveelheid is geko-
zen, zodat slechts een kleine hoeveelheid 
moedermelk wordt verspild wanneer V. de 
fles niet drinkt. Wanneer ouders de speen 
in de mond aanbieden, duwt V. de speen 
met haar tong naar de zijkant en maakt 
kauwbewegingen. Ze slaagt er niet in om 
het zuigen te starten. Na enkele minuten 
wordt de fles weggezet. V. speelt een tijdje 
in de box en valt rond 7.30 uur in slaap 
waarna ze ongeveer een uur slaapt. Om 
8.30 uur bieden ouders opnieuw de fles 
aan. V. neemt de speen in haar mond en 
maakt enkele zuigbewegingen. Ze slikt 
één keer en begint dan te huilen. Ouders 
besluiten de fles nog wat extra te ver-
warmen en bieden deze daarna opnieuw 
aan bij vader op de arm, zodat er gebruik 
gemaakt kan worden van een wiegende 
beweging.  V. begint dan vlot te zuigen aan 
de flessenspeen. Na 40 ml stopt V. met zui-
gen, omdat het flesje leeg is. Na het opwar-

men van meer voeding, lukt het haar niet 
om het zuigen opnieuw te starten. 

Vervolgens besluiten ouders om die dag 
meerdere flesjes aan te bieden, zoals in 
het stappenplan beschreven wanneer de 
baby succesvol zuigt aan de fles. Ouders 
vervolgen het normale dagritme en bieden 
om 11.30 uur later weer de fles aan, als V. 
zich meldt voor een voeding. V. drinkt dan 
redelijk soepel 80 ml uit de fles, terwijl ze 
in Schwester Liselottehouding op schoot 
ligt en naar kinderliedjes luistert. Om 14 
uur drinkt ze op dezelfde wijze 100 ml. Op 
dezelfde wijze geven ouders de rest van 
de dag de fles op verzoek. Om 23.00 uur 
krijgt V. borstvoeding van haar moeder. De 
volgende dag drinkt V. in totaal drie voe-
dingen probleemloos uit de fles. De dag 
daarna drinkt ze haar voedingen om en 
om uit de borst en uit de fles, waarna er 
op de derde dag overgegaan wordt naar 
één voeding via de fles en de overige voe-
dingen aan de borst. V. begint inmiddels 
soepel te zuigen en drinkt de flesjes pro-
bleemloos leeg in ca. 15 minuten.

Discussie
Ondanks eerder succesvol drinken uit de 
fles, lukt het V. op leeftijd van 3 maanden 
niet meer om het zuigen aan de fles te star-
ten. Vermoedelijk is bij V. het motorisch 
schema voor zuigen aan de fles onvol-
doende gevuld alvorens de voedingsre-
flexen afnamen. Bij de eerste opnieuw 
succesvolle ervaring met zuigen aan de 
fles, is gebruik gemaakt van voldoende 
hongergevoel zodat de voedingsreflexen 
sterker aanwezig zouden zijn, de Schwes-
ter Liselottehouding op schoot, de ‘dart-
pijlgreep’ bij het vasthouden van de fles 
en het luisteren naar ritmische muziek. Al 

DE SCHWESTER  
LISELOTTEHOUDING EN DE  

DARTPIJLGREEP

DIVISION OF  
RESPONSIBILITY
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deze interventies maken gebruik van ster-
kere reflexactiviteit in deze situaties.

Wanneer V. niet uit de fles was gaan drin-
ken vóórdat het tijd was voor de volgende 
borstvoeding, zou zij een voeding aan de 
borst hebben gedronken, om het ’s mid-
dags nog eens te proberen op dezelfde 
manier. Meer hongergevoel door het over-
slaan van een eerdere voeding op dezelfde 
dag, helpt soms om gemakkelijker door 
middel van reflexactiviteit het  zuigen te 
starten. Bij sommige jongere baby’s is 
enkel de beschreven wijze van aanbie-
den voldoende om de fles te laten slagen, 
zonder dat er voedingsmomenten hoeven 
worden overgeslagen. Wanneer het over-
slaan van twee voedingsmomenten per 
dag niet leidt tot voldoende resultaat, kan 
in overleg met ouders besloten worden 
om meerdere voedingsmomenten over te 
slaan, zoals beschreven bij plan C van de 
therapiewerkwijze. Vanzelfsprekend moe-
ten ouders hierbij goed begeleid worden 
en moet dit veilig gebeuren. Zo is de aan-
pak niet geschikt bij onderliggende medi-
sche problematiek. Ook zijn er situaties 
waarin het volledig geven van borstvoe-
ding, aangevuld met voeding en vocht uit 
een bekertje, tuitbeker of van een lepel, 
meer voor de hand liggend is.

Soms zijn er baby’s die, in tegenstelling tot 
V., weinig bereid lijken om te oefenen met 
een flesje. Wanneer een baby reeds huilt 
bij het zien van de fles, is het raadzaam 
een stap in te voegen vóór plan A, waarbij 
gezorgd wordt dat de baby de fles weer in 
zijn mond accepteert. Er kan dan geoefend 
worden met het accepteren van een lege 
fles in de handjes en later in het mondje 
van de baby. Wanneer dit succesvol lukt, 
kan overgegaan worden op plan A.

Persoonlijke noot van de auteur
De hier beschreven methode benadert het 
probleem van het flesweigeren primair 
motorisch. In de praktijk van de auteur 
zijn inmiddels honderden baby’s op deze 
wijze succesvol uit de fles gaan drinken 
met een succespercentage van circa 99 
procent (Willems, 2020). Het is uitermate 
belangrijk dat de logopedist beschikt over 
voldoende informatie om deze methode 
veilig en effectief toe te passen. De logo-
pedist moet in staat zijn om een verant-
woorde, onderbouwde analyse van de 
situatie te doen en een flesaversie met 
een fysieke of psychologische oorzaak uit 
te sluiten, alvorens deze motorische bena-
dering van het flesweigerprobleem toe te 
passen. Tevens dient de logopedist reke-
ning te houden de ouder-kindinteractie, 

omgevingsfactoren in het gezin en trau-
masensitief handelen. Logopedisten kun-
nen zich hierover laten bijscholen in een 
online cursus, meer informatie is te vinden 
op www.masterclassflesweigeren.nl 
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De leden van de commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB) zorgen ervoor dat 
de signalen uit de werkvelden de NVLF bereiken. Hier worden alle zaken besproken die te 

maken hebben met de sociaal-economische positie van leden: zowel de belangen van mede-
werkers in loondienst als van zelfstandige logopedisten. Leden Kasia Kijewska, Anja Rath en 
Catherine Libregts  vertellen over hun werk in deze commissie: ‘Het delen van ervaringen met 

collega’s uit andere werkvelden is erg inspirerend.’

TEKST MICHELLE IWEMA

ALLE ECONOMISCHE 
BELANGEN IN  

BEELD MET DE  
COMMISSIE SEB

KORTE PORTRETTEN

KASIA KIJEWSKA  
SOLOPRAKTIJKHOUDER

Wat is het nut en de noodzaak van de 
commissie SEB?

‘Net zoals bij de andere commissies is het belangrijk 

dat de logopedisten in deze commissie een advise-

rende rol hebben naar het bestuur van de NVLF,  

zodat de beroepsvereniging weet wat er speelt in  

het werkveld van de logopedist. Dat is voor beide  

partijen nuttig.’

Wat zijn voor jou persoonlijke 
 beweeg redenen om deel te nemen  
aan deze commissie?

‘Ik vind het zeer waardevol om de informatie die ik op 

deze manier uit eerste hand vanuit de NVLF verneem, 
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te delen met collega’s in het werkveld. Ook kan ik 

 vragen van collega’s in bijvoorbeeld een kwaliteitskring 

beter beantwoorden.’

Wat betekent het om lid te zijn van  
deze commissie?

‘Het verschilt per vergadering hoeveel tijd ik kwijt ben 

aan de voorbereiding. Ik reserveer ongeveer vier uur 

om de stukken voor de vergadering te lezen en voor de 

vragen of adviezen die er vanuit het werkveld komen. 

Soms staan er ook links bij die verwijzen naar stukken 

van de Tweede Kamer. Het is heel afwisselend, want er 

komen veel onderwerpen aan bod waar wij onze visie 

op geven. Ook volgend jaar staan er weer belangrijke 

thema’s op de planning. Zoals de hybride zorg en de 

kansen die hieruit voort komen voor de logopedist.’

Waarom zou je het iemand aanraden om 
lid te worden van de commissie SEB?

‘Je werkt samen met verschillende werkgebieden in de 

logopedie. Dingen waar je als praktijkhouder tegenaan 

loopt, gelden vaak niet voor iemand die werkzaam is in 

een verpleeghuis. De kijk die iedereen heeft op de ver-

schillende onderwerpen vind ik heel leerzaam.’

ANJA RATH 
LOGOPEDIST IN HET VSO

Wat was voor jou een reden om lid te 
worden van commissie SEB?

‘Toen ik gevraagd werd voor de SEB gaf mij dit een 

gelegenheid om zelf te toetsen of de zorg voor logope-

die in het onderwijs ook regelmatig aandacht krijgt van 

de NVLF. In de commissie SEB is het mogelijk om 

vraagstukken binnen de organisatie van het logope-

disch werkveld te bespreken. Bijvoorbeeld wat alle 

beslissingen betekenen voor de verschillende werk-

velden die op beleidsmatig of organisatorisch niveau 

genomen worden. Of hoe je de personeelstekorten 

ervaart. We kijken ook hoe logopedische zorg op 

school te vergelijken is met behandeling in de eerste 

lijn, waar we van elkaar kunnen leren en hoe we elkaar 

daarin kunnen ondersteunen.’

Wat behoort tot je werkzaamheden voor 
deze commissie?

‘De SEB vergadert vier keer per jaar. Twee overleggen 

daarvan zijn digitaal en we komen tweemaal per jaar 

samen in Woerden. Voorafgaand aan deze vergade-

ringen lees ik de stukken en hier besteed ik zo onge-

veer drie tot vier uur aan. Verder vind ik dat je  verplicht 

bent alle verenigingsinfo tot je te nemen, de  

landelijke studiedag te bezoeken en je regelmatig  

af te vragen wat de logopedie in jouw werkveld nodig 

heeft en of je daar via de SEB iets aan kunt bijdragen.’

Wat zijn belangrijke thema’s om komend 
jaar te bespreken?

‘Het tarief blijft een heet hangijzer. Ook het perso-

neelstekort en -daarmee samenhangend- de zicht-

baarheid van logopedie zijn aandachtsgebieden. Het 

is echt een tekortkoming als er in het onderwijs geen 

logopedie aanwezig is. Er wordt snel gedacht: dan  
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sturen we die persoon toch naar de vrije vestiging, 

maar die hebben vaak enorme wachtlijsten. En ouders 

krijgen het niet allemaal voor elkaar om deze meestal 

wat langer durende trajecten te organiseren. Je mist 

dan vaak een groot stuk aan directe coaching van 

leerkrachten en hoe die bijvoorbeeld moeten omgaan 

met TOS, autisme of gehoorproblemen. Dit zijn onder-

werpen die op de pabo’s maar mondjesmaat behan-

deld worden. Laat staan als een klas vanwege de 

personeelsproblemen wordt geleid door een leraar-

ondersteuner of zij-instromer.’

Waarom vind je het leuk om lid van  
SEB te zijn?

‘Ik vind het delen van ervaringen met collega’s uit 

andere werkvelden erg inspirerend. Ik ben mijn carrière 

begonnen met NVLF-werkzaamheden binnen afdelin-

gen en later regio’s. Ik vind het heel mooi om hiermee 

de laatste werkjaren van mijn 41-jarige logopedie-

carrière af te sluiten.’

CATHERINE LIBREGTS
LOGOPEDIST BIJ ZORGORGANISATIE EVEAN

Wanneer begon je bij commissie SEB?

‘Twee jaar geleden startte ik als commissielid. Ik was 

toen nog maar twee jaar werkzaam als logopedist en 

het was mij nog niet echt duidelijk wat er binnen de 

logopedie en het zorglandschap speelt. Tijdens mijn 

lidmaatschap bij de commissie SEB is me dit steeds 

duidelijker geworden. Niet alleen wat er binnen de 

praktijken speelt komt voorbij, maar ook de ontwikke-

lingen binnen het onderwijs, de gehandicaptensector 

en de ouderenzorg.’

Wat vind je zelf een belangrijke thema 
dat bij SEB aan bod komt?

‘Een groot probleem in de zorg is het personeelstekort. 

Dit geldt ook voor de logopedie. Vacatures kunnen niet 

goed en snel worden ingevuld. Ook de wachtlijsten- en 

tijden worden steeds langer. Dit lossen we niet snel op, 

maar het is wel iets dat het hele zorglandschap treft.’

Waarom is het voor jou waardevol om lid 
te zijn van deze commissie?

‘Het bijeenkomen van meerdere logopedisten uit ver-

schillende werkvelden terwijl je allemaal hetzelfde 

beroep uitoefent. Er is bij de bijeenkomsten ruimte om 

zelf agendapunten toe te voegen, wanneer je deze 

belangrijk acht. De leden vertellen, door middel van 

een presentatie, iets over hun eigen werkveld. Ik vind 

het prettig dat de SEB een commissie is die samen 

onderwerpen bespreekt en bespreekbaar maakt. Het is 

belangrijk dat iedere logopedist zich gehoord voelt. En 

alhoewel de logopedisten uit de ouderenzorg met een 

kleinere groep zijn dan bijvoorbeeld de logopedisten 

uit de eerstelijnspraktijken, worden ook wij gehoord. 

Dat maakt de commissie SEB leuk: de diversiteit aan 

leden en het met elkaar bespreken van actuele onder-

werpen binnen de logopedie.’

Nieuw lid voor SEB gezocht!

De NVLF is op zoek naar een nieuw lid voor SEB.  

Interesse? Neem contact op met beleidsadviseur  

Marliek Schulte via logopedie@nvlf.nl of  

0348-457070. 
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Logopedisten geven 
IC-patiënten een stem

Logopedie op de Intensive Care is dit jaar het  centrale 
thema van de jaarlijkse Dag van de Logopedie op  
6 maart. Een mooie aanleiding om logopedist  
Minke Greupink te vragen wat zij voor patiënten op IC 
kan betekenen.

TEKST SUUS VAN GEFFEN  ILLUSTRATIE CHIARA ARKESTEIJN

M inke Greupink werkt sinds 2007 in het OLVG 

in Amsterdam. Kwam ze in de beginjaren 

mondjesmaat op de Intensive Care (IC), 

inmiddels hebben zij en haar collega-logopedisten een 

vaste plek verworven binnen het multidisciplinaire 

team rondom de IC-patiënt. ‘We hebben duidelijk onze 

meerwaarde laten zien. Ik denk wel dat ik kan stellen 

dat logopedie bijdraagt aan een sneller ontslag van  

de IC naar de verpleegafdeling. Ook hebben we op 

onze IC – op ons advies – sinds een paar jaar nieuwe 

tracheacanules, die bijdragen aan een betere slik- en 

hoestrevalidatie.’

Welke logopedische zorg bieden jullie 
aan IC-patiënten?
‘Wij hebben twee belangrijke taken. De eerste is het 

begeleiden van dysfagiepatiënten. Dat kunnen patiën-

ten zijn met een tracheacanule en patiënten die wat 

langer geïntubeerd zijn geweest en vervolgens gedetu-

beerd. De tweede taak is communicatie: het optimali-

seren van de communicatie van de patiënten met zijn 

omgeving. Patiënten die endotracheaal zijn geïntu-

beerd, dus met een tube in de mond naar de keel, 

 kunnen namelijk niet praten. Ook patiënten met een 

tracheacanule zijn niet altijd in staat om te praten.’

Hoe gaat dat begeleiden van  
dysfagiepatiënten in zijn werk?
‘Op de IC in het OLVG-Oost liggen met name patiënten 

die een grote hart- of buikoperatie hebben ondergaan. 

Zij worden endotracheaal beademd. Als dat lang duurt, 

bijvoorbeeld vanwege complicaties, wordt er bespro-

ken of het mogelijk is om over te stappen op beade-

ming via een tracheacanule, want dat heeft voordelen 

voor de patiënt. Bij deze patiënten komen we stan-

daard in consult. We kijken eerst of de patiënt wakker, 

alert en instrueerbaar is. De volgende belangrijke stap 

is dan overleggen met de intensivist of de cuff leeg 

mag. Dat is een klein ballonnetje rondom de canule en 

als die is opgeblazen, kan er geen lucht langs de stem-

banden door de mond naar buiten. Dan kun je dus ook 

niet praten en hoesten. Met een lege cuff is de patiënt 

in staat om lucht naar zijn mond te sturen en voelt  

hij wat er gebeurt in zijn keel: of er speeksel, slijm of 

 sputum zit. En kan hij daarop anticiperen. Slikken of 

hoesten dus.’ >>
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baar. Soms beeldbellen we dan de familie. Praten en 

slikken zijn ook de eerste stappen naar volledige orale 

 voeding. Mensen hebben vaak lang niks gegeten.’

Hoe is de samenwerking tussen  
logopedisten in het OLVG en andere  
disciplines?
‘We werken sinds een aantal jaar met een zorgpad voor 

CCI-patiënten. CCI staat voor chronical, critical, ill; 

Beginnen de oefeningen met leren  
slikken of leren praten?
‘Het oefenen met slikken en praten gaat hand in hand. 

De belastbaarheid verschilt natuurlijk per patiënt, maar 

we zien het liefst dat ze elke dag oefenen: met de 

logopedist en met de verpleegkundige. Je kunt slikken 

namelijk alleen maar leren en verbeteren door het te 

doen. Maar dat is hard werken, want IC-patiënten heb-

ben vaak een verminderde spierkracht, ook in de 

hals en keel. Voor zo’n oefening nemen ze een 

slokje water, moeten slikken, verslikken zich dan, 

moeten hoesten, krijgen het benauwd. Dan sti-

muleer ik ze om te hoesten: ‘Hoest maar 

door!’ Als ze dan weer op adem zijn, doen 

we het nog een keertje. “Weer een slok 

water in uw mond, kiezen op elkaar, kin 

naar de borst en slik het maar door. 

Stevig slikken, met kracht.’ Dan verslik-

ken ze zich weer. Dus weer stimule-

ren tot hoesten, ophoesten en 

uitspugen. Dat ze zich verslikken 

in water, is niet erg. Want we zit-

ten op de IC in een veilige, 

gecontroleerde omgeving. En 

door te hoesten, trainen ze 

hun spieren en worden ze 

sterker.’

Wat doen jullie 
rondom jullie  
tweede taak:  
de communicatie  
van de patiënt  
optimaliseren?
‘We kijken naar de com-

municatiemogelijkheden 

die een patiënt heeft als 

spreken niet vanzelfspre-

kend is. Dat kan bijvoor-

beeld door iets op te 

schrijven of door letterkaarten te gebruiken. Daarnaast 

hebben we twee jaar geleden spreken aan de beade-

ming geïntroduceerd, voor patiënten die via een tra-

cheacanule worden beademd. De lucht gaat via de 

keel naar binnen en – door gebruik van een speciaal 

ventiel – langs de stembanden via de mond naar bui-

ten. Dat voelt raar en borrelig. Dus dan stimuleer ik de 

patiënt om de lucht te sturen. “Probeer maar te blazen, 

hooeee, haaaa.” Als het dan lukt, zijn mensen zo dank-
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veelal patiënten met een tracheacanule. Rondom die 

patiënten vormen we een multidisciplinair team, met 

de intensivist, de verpleegkundig specialist, de ver-

pleegkundige, de fysiotherapeut, de ergotherapeut en 

de logopedist. Wekelijks bespreken we hoe het gaat 

met de patiënt, waar we staan en wat de revalidatie-

doelen op de IC zijn.’

In 2022 heeft een projectgroep  
logopedisten een standpuntbepaling 

geschreven: Logopedie bij patiënten  
met een tracheacanule. Die bepaling 
wordt nu ook vertaald naar het Engels 
vanwege interesse uit het buitenland. 
Loopt Nederland voorop?
‘We hebben het goed geregeld in Nederland. Met deze 

standpuntbepaling is duidelijke hoe we vinden dat de 

logopedische zorg rondom de patiënten met een tra-

cheacanule ingericht moet worden. Het helpt ons onze 

zichtbaarheid en deskundigheid op de IC te vergroten. 

In het OLVG lukt ons dat goed. Met gespecialiseerde 

logopedisten, deelname aan het multidisciplinaire 

team en een standaard dysfagiescreening in het elek-

tronische patiëntendossier is de logopedische zorg 

goed ingebed in de zorg.’

6 MAART: WEBINAR LOGOPEDIE OP DE IC

Op maandagavond 6 maart van 19.00 tot 20.30 uur 

 organiseert de NVLF een internationaal webinar over 

logopedie op de IC. Het is voor logopedisten die (willen) 

werken op een intensive care en voor collega’s die 

 willen weten wat logopedisten op een IC kunnen en 

mogen doen. Tijdens dit webinar presenteert de NVLF 

de standpuntbepaling. Ook is er een internationale 

 paneldiscussie.

Aanmelden? Scan de qr-code.

Met gespecialiseerde  
logopedisten, deelname aan  

het multidisciplinaire team en 
een standaard dysfagiescreening 

in het elektronische  
patiëntendossier is  

de logopedische zorg goed  
ingebed in de zorg
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In het boek Dodo vertelt Dorian, 
een jongen die stottert, zijn 
 verhaal. Dorian is een puber. Dit 

is normaal al een ingewikkelde 

fase en voor een kind dat stottert 

kan dit meer spanning geven. In 

het verhaal Dodo start Dorian in 

de brugklas en dit begint niet al 

te goed voor hem. Hij kan tijdens 

een van de eerste lessen zijn 

naam niet goed uitgespreken.  

Het enige dat er uit zijn mond 

komt is “do, do..”. Deze stotter 

zorgt ervoor dat Dorian zich 

terugtrekt in zijn eigen wereld en 

dat hij afstand neemt van zijn 

vrienden en familie.

Het verhaal leest vlot, het is een 

verhaal voor kinderen vanaf 11 jaar. 

Zelf zou ik het lezen met oudere 

kinderen of met volwassenen. Het 

lijkt mij een herkenbaar verhaal 

voor personen die stotteren. Het 

boek geeft goed weer welke soci-

ale fases er worden doorlopen bij 

het starten van een nieuwe klas 

op een nieuwe school: oude en 

nieuwe vrienden, van de oudste 

van de school, naar de jongste 

van de school, alle transfers zijn 

voelbaar beschreven. De hoofs-

tukken zijn niet te lang en de tek-

sten lopen goed in elkaar over. 

Om duidelijk te maken aan de 

lezer wat Dorian denkt en wat hij 

echt beleeft, is hierin onderscheid 

gemaakt door de denkwereld  

cursief weer te geven.

Doordat de schrijfster zelf in haar 

jeugd ook heeft gestotterd, weet 

ze de stottermomenten en de 

daaropvolgende isolatiefase van 

Dorian zeer treffend te beschrij-

ven. Er zijn vast veel kinderen die 

zich kunnen herkennen in dit ver-

haal. Een aanrader voor pubers 

die stotteren en moeite hebben 

met (nieuwe) sociale situaties.

Galina Schouten
logopedist, stottertherapeut,  

coach en trainer

WriteReader 
www.writereader.com, €84,- per jaar 

voor de premium-versie, gratis versie 

met minder opties beschikbaar via 

https://app.writereader.com/pricing

WriteReader is een digitaal leer-
platform bedoeld voor kinderen 
van 5 tot 12 jaar om digitale 
boekjes te schrijven. WriteReader 

is een applicatie met als doel de 

geletterdheid en creativiteit van 

kinderen stimuleren.  

Als gebruiker kun je met een gratis 

versie starten. In deze versie kun 

je op een eenvoudige manier 

boeken maken. Tekst kan worden 

geschreven en indien gewenst 

worden ondersteund door een 

spellingscontrole. Er zitten afbeel-

dingen in het programma die 

makkelijk kunnen worden gevon-

den door een zoekwoord maar 

ook eigen afbeeldingen of foto’s 

kunnen worden geüpload. De 

betaalde versie geeft het kind en 

zijn begeleider (leraar/logopedist) 

Dodo
M. van den Kroonenberg, 2022, Uitgeverij De Vier Windstreken, 

136 pag., €14,99, ISBN 9789051168877

Het verhaal leest vlot, het is 
een verhaal voor kinderen 
vanaf 11 jaar. 
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meer mogelijkheden zoals spraak-

synthese, meerdere paginatypes, 

spraak naar tekst, samenvoegen 

van boeken, spraak gestuurd zoe-

ken en hardop voorlezen.  

In de afgelopen periode hebben 

wij in de praktijk met dit pro-

gramma gewerkt. We hebben het 

voornamelijk gebruik in de behan-

deling van kinderen met dyslexie. 

De kinderen hebben boeken 

gemaakt van onderwerpen die ze 

zelf hadden gekozen. Ook hebben 

ze het gebruikt voor een boekver-

slag, presentatie of als leidraad 

voor een spreekbeurt. De kinde-

ren hadden snel handigheid in het 

programma. Ze vonden het leuk 

om te oefenen met typen. Wan-

neer het boek ook gebruikt kon 

worden voor een opdracht van 

school was de motivatie om er 

ook thuis aan te werken het 

hoogst. 

Het programma vraagt wel  

wat oefening voordat je ermee 

kunt werken. Mijn advies is een 

eigen boek te maken zodat je  

alle mogelijkheden van het 

 programma leert kennen. Het 

 programma is te gebruiken in de 

behandeling maar is ook een 

leuke aanvulling op het huis-

werk om de toepassing van 

de spelling op een crea-

tieve manier te oefenen. 

Diana Vermeulen
logopedist

Het programma vraagt wel  
wat oefening voordat je ermee 
kunt werken.

Als je vaak literatuur leest over 
taal- en leesonderwijs, dan is de 
kans groot dat je een artikel of 
boek hebt gelezen van de hand 
van Kees Vernooy. Deze nieuwste 

uitgave beschrijft recente weten-

schappelijke inzichten over begrij-

pend lezen. Voor logopedisten die 

werken op scholen en logopedis-

ten die leerlingen begeleiden met 

problemen hebben op het gebied 

van begrijpend lezen, geeft dit 

boek een overzicht aan kennis 

hierover.

In dit boek worden alle variabelen 

die begrijpend lezen kunnen beïn-

vloeden, helder uiteen gezet. Ook 

wordt aandacht gegeven aan de 

preventie van problemen met 

begrijpend lezen bij risicoleerlin-

gen. Het onderwijs in begrijpend 

lezen wordt beschreven aan de 

hand van belangrijke inzichten uit 

onderzoek. De inzichten worden 

vertaald naar praktische aan-

dachtspunten voor scholen zodat 

les in begrijpend lezen gemakke-

lijk en aan de hand van checklists 

onder de loep genomen kan  

worden. 

In het boek wordt de groep risico-

leerlingen niet gespecificeerd, 

maar dit hoeft ook niet. Of het nu 

gaat over kinderen met TOS, 

meertalige kinderen of kinderen 

uit een zwak taalmilieu - al deze 

leerlingen hebben baat bij goed 

onderwijs in begrijpend lezen. Dit 

boek stelt je in staat om mee te 

denken over hoe dit onderwijs 

ingericht dient te worden en geeft 

hierbij onderbouwing. Als je de 

recente internationale onderzoe-

ken en publicaties over begrijpend 

lezen bijgehouden hebt, geeft dit 

boek mogelijk minder nieuwe 

inzichten, maar door de prettige 

samenvattingen en praktische 

vertalingen van wetenschappelijke 

inzichten naar de schoolse prak-

tijk is dit een heel handzaam  

en bruikbaar boek, zeker een  

aanrader!

Janneke de Waal-Bogers
logopedist, remedial teacher

Begrijpend lezen op de basisschool
K. Vernooy, 2022, Gompel&Svacina Uitgevers, 186 pag., ISBN 9789463713948
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Taping binnen de 
Logopedie
9 maart 2023
EINDHOVEN

Afasiediagnostiek en 
Therapie
17 maart 2023
ROTTERDAM

SCAN MIJ!

UW ADVERTENTIE HIER? DAT KAN! 

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. 

Zo bereikt u naast de online lezers ook de 6.300 printlezers!

Een advertentie plaatsen kan in de volgende rubrieken:

• Opleidingen & Cursussen

• Vacatures

• Congressen

• Praktijk te huur / ter overname

• Boeken & Materialen

Kijk voor meer informatie over het plaatsen van een online  

advertentie op www.nvlf.nl/vraagenaanbod

Een plaatsing in het Vraag & Aanbod in het tijdschrift is alleen mogelijk  

in combinatie met een online Vraag & Aanbod advertentie.

Ouders in Beeld
17 maart 2023
UTRECHT

Floortime
31 maart 2023
AMSTERDAM



www.apetito.nl/winvitalis  -  Tel. 088 - 2012 123

Met vertrouwen genieten!

Omdat iedereen met vertrouwen van een maaltijd moet kunnen 
genieten, hebben onze koks en diëtisten het winVitalis assortiment
ontwikkeld. Heerlijke glad gemalen en fi jn gemalen maaltijden. 
Daarnaast bieden we ook glad gemalen (brood)maaltijden en 
bijgerechten zoals taarten, quiches en salades.

Waarom winVital is?
•   IDDSI-conform: level 4 (glad gemalen) en 5 (fi jn gemalen)
•  Draagt bij aan voldoende inname van energie en eiwit
•  Ruime keuze voor verschillende eetmomenten
•   Amylase resistent: de consistentie blijft behouden 
    tijdens het eten

De winVitalis maaltijden 
zijn makkelijk te kauwen 
en te slikken, bevorderen 
de eetlust en geven energie.

23016 WinVitalis_Adv NTVL_182x117.indd   123016 WinVitalis_Adv NTVL_182x117.indd   1 27-01-2023   12:4327-01-2023   12:43

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)
17 en 18 maart 2023 Alphen aan den Rijn
14 en 15 april 2023 Eindhoven
7 en 8 juli 2023 SIG Aalst *
6 en 7 oktober 2023 Zaltbommel

Prijs: € 550,- incl. een waardebon van € 30,-
te besteden in de webshop OMFT.info
(* m.u.v. SIG Aalst: KMO van toepassing).
Ben je nog student? Dan betaal je € 350,-.

OMFT-2: VERDIEPINGSCURSUS A
(32 geaccrediteerde punten)
Vervolg op de OMFT-1 Basiscursus
16 en 17 juni 2023 Eindhoven
3 en 4 november 2023 SIG Aalst *
22, 23 en 24 november 2023 Denemarken
15 en 16 december 2023 Amersfoort

Prijs: € 550,- incl. een waardebon van € 30,-
te besteden in de webshop OMFT.info
(* m.u.v. SIG Aalst: KMO van toepassing).

CURSUSDAG OMFT 
VOOR TANDARTSEN

26 mei 2023 Utrecht

Prijs: € 450,- incl. set OMFT-onderzoeks-
instrumenten ter waarde van € 60,-).

OMFT-3: VERDIEPINGSCURSUS B
(33 geaccrediteerde punten)
Vervolg op de Verdiepingscursus A.
9 en 10 februari 2024 Amersfoort

Prijs: € 550,-

Maaike Selten

NIEUW IN DE WEBSHOP:

Infant Pro (0 tot 2 jaar)
Standard Pro (2 jaar en ouder)

Een kunststof variant van 
de grooved director, voor 
het liften van de tong 
tijdens het tongriem-
onderzoek.

Tongue Guide Pro:

webshop-omft.info

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN: 
WWW.OMFT.INFO

Accreditaties:                                 Erkend door:

NIEUW

NIEUW IN DE WEBSHOP:NIEUW IN DE WEBSHOP:



Fresubin®

Een uitstekende keuze 
bij dysfagie
Een voedingsbehandeling 
bij alle vormen van dysfagie

Meer weten over onze producten 
bij slikproblemen? Scan de code of 
ga naar www.fresenius-kabi.com

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor (para)medici 20
23
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