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Sinds wanneer werk je als logopedist?

In 1987 studeerde ik af aan de
 pleiding logopedie in Nijmegen. Vervolgens heb ik twintig jaar met veel plezier gewerkt als
o
logopedist in verschillende vormen van (speciaal) onderwijs. In 2003 startte ik met de master
Logopediewetenschap en daarna was het tijd voor een volgende stap: docent aan de Oplei
ding Logopedie in Utrecht.

Waarom ben je logopedist geworden? Na het VWO wilde ik graag naar het
HBO omdat ik een vak wilde leren. Ik was enigszins bekend met logopedie omdat mijn zusje
een velum insufficiëntie had. De brede opleiding waarin vakken uit de taalkunde, pedagogiek
en geneeskunde werden gecombineerd met praktische scholing en expressievakken sprak
me aan.

GERDA BRUINSMA

Waar heb je je recent in verdiept? Kort geleden ben ik gestart met promotie

FUNCTIE
HOGESCHOOLDOCENT
WERKSETTING
HOGESCHOOL UTRECHT, LECTORAAT
LOGOPEDIE EN OPLEIDING LOGOPEDIE
REGIO
UTRECHT

Wat vind je fijn aan je huidige werkplek? Het contact met studenten is heel
inspirerend en daagt me uit om telkens kritisch na te denken over wat ik hen wil leren. Het
is geweldig om de wisselwerking te ervaren tussen de inhoud van mijn lessen, het weten
schappelijk onderzoek waar ik bij betrokken ben en mijn praktijkervaring.
onderzoek naar de effectiviteit van logopedie bij kleuters met een taalontwikkelingsstoornis.
Het is heel belangrijk dat kinderen met deze ingrijpende stoornis optimaal begeleid worden.

Heb je een boodschap voor de lezers van Logopedie? Ons vak is de

laatste jaren enorm in beweging, met veel positieve ontwikkelingen maar ook bedreigingen.
Ik hoop dat logopedisten het als een uitdaging zien om de ontwikkelingen zo te benutten dat
de kwaliteit van ons mooie vak blijft verbeteren!

v/d redactie

Een logopedist zonder stem is als…

JANNEKE DE
WAAL-BOGERS
HOOFDREDACTEUR

Op Facebook las ik onlangs een leuk online gesprek. Een logopedist begon het gesprek met de zin:
”Een logopedist zonder stem is als…”. Ik was meteen geïnteresseerd omdat ik op dat moment snot
terend en snuffend, zonder stem, piepend en hoestend, achter de computer aan het werk was. Ik vroeg
me meteen af of deze collega zich ook met een zwaar hoofd achter de computer had gedwongen en
toch wat werk wilde doen. Het lot van de zelfstandig ondernemer: het oprekken van de grenzen van
het ziek-zijn.
Hopelijk zijn veel collega’s nog wel goed bij stem zodat zij goed van zich kunnen laten horen! Het najaar
is begonnen en met het vallen van de blaadjes vallen de nieuwe contracten door de bus. Net als de
blaadjes onderaan de boom stapelen de onderwijsvernieuwingen en veranderingen in de zorg zich
weer op. We zullen ons vak uit moeten dragen en luidkeels moeten roepen: Communiceren is alles!
Daarom Logopedie! Uche uche…maar eerst even mijn stem wat rust geven.
In deze uitgave kunt u zich inlezen over het positieve effect van Voice Bubbling Therapy. Ook wordt de
gewenning aan nieuwe texturen bij kinderen tussen 8 en 9 maanden beschreven en kunt u een inspi
rerend interview lezen met Bert de Swart.
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Astma door inademen van bloem?
Duikt u door Heel Holland Bakt ook regelmatig de keuken in? Houd er dan rekening mee dat het veelvuldig
inademen van bloem in sommige gevallen astma kan
veroorzaken. Zondag 7 september begon het nieuwe
seizoen van het populaire tv-programma Heel Holland
Bakt. Bakken is daardoor weer helemaal in. Dit leidde
tot een waarschuwing van het Britse Longfonds voor het
gebruik van bloem.

Allergie

Iedereen die een allergie heeft, loopt het risico om astma te krij
gen. Het keer op keer inademen van het fijne stof dat bloem ver
oorzaakt is een van de veroorzakers van astma. Uit onderzoek
onder werknemers die veel met meel werken, blijkt dat 30 pro

Asjemenou!
Lisa is een bijdehandse peuter. Zij komt regelmatig met haar
moeder en oudere zus mee naar de logopediepraktijk. Haar zus
krijgt logopedische behandeling met het Lidcombe Programma
in verband met stotteren. Lisa speelt dan rustig op de grond met
de dieren en de Playmobil om af en toe even te komen kijken wat
wij aan het doen zijn. Ook vandaag grijpt zij de tafelrand met
haar knuistjes vast, gaat op haar tenen staan, gluurt aandachtig
over het tafelblad en zegt vol overtuiging: “ Als ik héél groot ben
maak ik ook een stotter.”

Mark Pertijs

Heeft u ook een asjemenou? Schrijf deze dan in maximaal 100
woorden op en stuur hem naar redactie@nvlf.nl Denkt u wel aan
het fingeren van de namen van uw cliënten.

cent van hen een grondstofallergie heeft, 15 procent ontwikkelt
beroepsastma. Longarts J. Rooijackers adviseert alle mensen die
beroepsmatig met bloem werken om netjes te werken en niet
met bloem te gooien. Een allergie wordt opgebouwd en zo kun
nen de eerste klachten ontstaan.

Bakken als hobby

Als u af en toe bakt, is het risico om klachten te ontwikkelen veel
kleiner en hoeft u zich geen zorgen te maken. Heeft u regelmatig
longklachten en bent u allergisch of heeft u aanleg voor allergie
ën, dan is het verstandig om bij toenemende klachten naar de
huisarts te gaan.
Bron: www.longfonds.nl

ACCREDITATIE LOGOPEDIEWETENSCHAP
Sinds deze zomer zijn zowel het premasterprogramma en de master
Logopediewetenschap geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Pa
ramedici (www.accreditatie.nl). Beide opleidingen zijn afzonderlijk of
samen op te voeren als geaccrediteerde bij- en nascholingen. Het
premasterprogramma is 840 punten waard, het masterprogramma
1680. Logopediewetenschap is een van de drie programma’s van de
master Klinische Gezondheidswetenschappen en maakt deel uit van
een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Utrecht, de Uni
versiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het
masterprogramma Logopediewetenschap leidt wetenschappers op
die onderzoek doen ten behoeve van de logopedie. De studie bevat
vakken over methoden en technieken voor klinisch wetenschappelijk
onderzoek en verdieping op het gebied van stem-, spraak-, taal-, ge
hoor- en slikstoornissen. Nieuwe - wetenschappelijke - kennis is ur
gent voor de innovatie en onderbouwing van logopedische zorg. Het
masterprogramma omvat 60 EC´s en duurt twee jaar in deeltijd.
Bron: www.onderzoek.hu.nl
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ONDERZOEKSI NSTRUMENT
DYSARTRIE GENOMINEERD
VOOR RAAK-AWARD 2014
De HAN participeert in een onderzoeksproject dat door het
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA is
genomineerd voor de RAAK-award 2014.
Het project heeft logopedisten met patiënten met dysartrie een
nieuw instrument voor onderzoek en diagnose opgeleverd: Het Ne
derlandstalig Dysartrieonderzoek voor volwassenen (NDO-V). Door
een gezamenlijke inspanning van lector Neurorevalidatie Bert de
Swart en onderzoekers van de HAN, het Radboudumc (Revalidatie),
de ziekenhuizen Rivierenland, CWZ en Rijnstate en het Nederlandse
en Vlaamse werkveld, is in één project een uniek instrument ontwik
keld om dit probleem op te lossen.

Patiënt- en gebruikersvriendelijk onderzoeksinstrument

Het NDO-V is een patiënt- en gebruikersvriendelijk instrument. Een lo
gopedist kan daarmee in 30 minuten zowel het type dysartrie als de
ernst ervan bepalen. Ruim 40 trainingsvideo’s zijn integraal onderdeel
van de handleiding. Aan de hand van scoreformulieren kunnen studen
ten en professionals bovendien hun diagnostische vaardigheden ver
groten. Het instrument geeft een volledig beeld waardoor de verschil
lende dysartrieën en ziektebeelden goed herkenbaar worden.

Stimulans voor praktijkgericht onderzoek
hogescholen

Regieorgaan SIA heeft 10 praktijkgerichte onderzoeksprojecten van 7
hogescholen genomineerd voor de RAAK-award 2014. Met de prijs wil
SIA goed praktijkgericht onderzoek in de spotlights zetten en de bekend
heid en kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen verhogen. Tijdens
het SIA-congres ‘Kennismaken in netwerken’ op 27 november aan
staande worden de RAAK-awards voor de 4e keer feestelijk uitgereikt.
Bron: http://www.han.nl/onderzoek
Alle genomineerden voor de RAAK-award kunt u vinden op http://www.
regieorgaan-sia.nl/nieuws/kanshebbers-raak-award-2014

ParkinsonNetaanpak naar Amerika
Kaiser Permanente, de grootste zorgaanbieder van Amerika,
gaat een Nederlandse methode inzetten in de behandeling
van patiënten met Parkinson. Sinds 2005 bestaat in Neder
land ParkinsonNet; dit is een samenwerkingsverband waarbij
inmiddels tweeduizend artsen en therapeuten zijn aangeslo
ten. “Vandaag worden de contracten ondertekend. Ze kopen
het recht om onze aanpak te kopiëren en we hebben een sa
menwerkingsverband met Kaiser Permanente gesloten,” aldus
hoogleraar Bas Bloem. Dit meldt de NOS.
Afgelopen jaar kwam een delegatie van Kaiser Permanente
op werkbezoek naar Nederland. Tijdens het bezoek maakte ze
kennis met ParkinsonNet, een initiatief dat hoogleraar Bas
Bloem van het RadboudUMC in 2005 opzette. ParkinsonNet
is een netwerk van mensen die Parkinson-patiënten behande
len en verzorgen. “Ze hebben ParkinsonNet er als enige pro
ject uitgepikt”, vertelt een trotse Bas Bloem.
Kaiser Permanente is zowel een zorgverzekeraar als een zorg
aanbieder. Ze dienen als verzekeraar van ongeveer negen mil
joen Amerikanen. De organisatie heeft 17.000 zorgverleners in
dienst. Omdat de organisatie zowel een verzekeraar als een
dienstverlener is, denkt Bloem dat het invoeren van Parkinson
Net makkelijker zal gaan dan in Nederland. “Omdat zij hun ei
gen ziekenhuizen en gezondheidscentra hebben, zal dat veel
makkelijker gaan dan hier.” Nederlandse zorgverzekeraars be
taalden gedurende drie jaar voor het ParkinsonNet in Neder
land. De proef is echter afgelopen en er is momenteel nog
geen permanente financiering voor het samenwerkingsver
band. Bloem: “Dat komt omdat wij met het netwerk in de eer
ste lijn zorg geven, in gewone ziekenhuizen, in academische
ziekenhuizen en ook bij mensen thuis. Dat wordt allemaal uit
andere potjes betaald.”
Bron: www.nationalezorggids.nl

WEBSITE PASSEND ONDERWIJS VERNIEUWD
Nu passend onderwijs is ingevoerd, is ook de bijbehorende website ver
nieuwd. Allereerst is alle informatie geactualiseerd en aangevuld en
heeft de homepage een nieuwe look gekregen. Daarnaast vindt u vanaf
nu onder Over passend onderwijs alle inhoudelijke informatie over de
wet- en regelgeving passend onderwijs, zoals wat de zorgplicht inhoudt
en hoe passend onderwijs samenhangt met de nieuwe Jeugdwet. On
der In en om de school leest u juist meer over de praktijk, bijvoorbeeld
hoe scholen extra ondersteuning vorm kunnen geven en hoe ouders
kunnen meebeslissen over de ondersteuning van hun kind.
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Alle informatie over een thema bij elkaar

U wordt op alle pagina’s van de website nu direct verwezen naar brochu
res en actueel nieuws over hetzelfde thema. Op de pagina over het
schoolondersteuningsprofiel vindt u bijvoorbeeld ook een brochure over
medezeggenschap en een verwijzing naar de schoolondersteunings
profielen van samenwerkingsverband Koers VO. Zo ziet u in één keer
welke informatie er over dit thema allemaal op de website staat.
Bron: www.passendonderwijs.nl
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Gewenning aan
nieuwe texturen bij
kinderen tussen 8
en 9 maanden
auteur

Kinderen leren in het eerste levensjaar verschillende voedselconsistenties en -texturen te verwerken. Via drinken uit borst of fles leert een kind van een lepel eten en
uit een beker drinken. Zowel de ontwikkeling van de neurologie als die van de anatomie en fysiologie van mond en keel speelt een belangrijke rol in het proces van
voedselverwerking. Daarnaast heeft de omgeving van het kind invloed op verwerving van sociale regels rond de maaltijd (Piazza, 2008; van den Engel-Hoek, van
Gerven, van Haaften, de Groot & van Hulst, 2011).

saakje p. da costa
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN,
LECTORAAT TRANSPARANTE ZORGVERLENING

lianne remijn
HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN,
OPLEIDING LOGOPEDIE SINT MAARTENS
KLINIEK, KINDERREVALIDATIE

cees van der schans
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN,
LECTORAAT TRANSPARANTE
ZORGVERLENING
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Anatomie en fysiologie van mond en keel
ontwikkelen zich voornamelijk in het eerste
levensjaar (Rogers & Arvedsen, 2005; van
den Engel-Hoek et al., 2011). De mondhol
te wordt groter omdat het gelaat langer
wordt en de onderkaak naar voren groeit.
Daarbij neemt de keelholte in lengte toe,
het hyoid en de larynx dalen van de hoogte
van de derde cervicale wervel (C3) naar de
vijfde cervicale wervel (C5) (Arvedson &
Brodsky, 1993) en de slokdarmingang
daalt om voldoende ruimte te creëren.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om vas
tere voedselconsistenties en kauwbaar
voedsel goed te verwerken en te transpor
teren naar de maag. Daarnaast moet de
aansturing van de orale motoriek en res
ponsiviteit zich adapteren aan andere eisen
die gesteld worden aan een veilige en effi
ciënte voedselverwerking. Door de ontwik
keling van de motorische hersenschors
gedurende de eerste levensmaanden
(Rommel, Bellon, Hermans, Smet, De Mey
er & Feenstra, 2003), ontwikkelt de orale
motoriek zich van reflexgestuurd naar wil
lekeurig.

Niet alleen consistentie en textuur van het
voedsel veranderen in het eerste levensjaar,
ook de wijze van aanbieden verandert. Na
borst- of flesvoeding wordt vanaf gemiddeld
de 5e levensmaand de lepel geïntroduceerd
voor dikvloeibaar voedsel en krijgt het kind
vanaf ongeveer 7 maanden kauwbaar voed
sel (van den Engel-Hoek et al., 2011).
De ontwikkeling van de lepelvoeding wordt
in de literatuur als volgt beschreven. Eerst
hapt het kind vooral sabbelend en zuigend
het voedsel van de lepel waarbij door de
voorwaartse bewegingen van de tong een
gedeelte van de voeding nog uit de mond
wordt gewerkt. In toenemende mate
beweegt de tong niet alleen meer van voor
naar achteren, maar maakt ook verticale
bewegingen (Rogers & Arvedson, 2005).

Kinderen hebben gemiddeld vijf weken
nodig om de vaardigheid van het eten van
een lepel te leren beheersen. Dit is onafhan
kelijk van de leeftijd waarop gestart wordt
met lepelvoeding (Van den Engel – Hoek,
van Hulst, van Gerven, van Haaften & de
Groot, 2014).
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Kauwen
Kauwen is een ritmische oraal- motorische
activiteit gedurende het eetproces. Tijdens
het kauwen maken onderkaak, lippen, kaken
en velum gecoördineerde bewegingen (Ru
dolph & Link, 2002; Rogers & Arvedson,
2005; Remijn, 2009).
Tijdens het kauwen zijn verschillende fasen
te onderscheiden (Hiiemae & Palmer, 1999).
Voor de inname van voedsel opent de mond
zich, terwijl de tong laag in de mondholte ligt
om ruimte te maken om af te bijten. Tijdens
de eerste fase van het transport wordt het
voedsel tussen de kiezen geplaatst. Het
voedsel wordt vervolgens kleiner en zachter
gemaakt en vermengd met speeksel en
vocht van het voedsel zelf (Bennet, van Lies
hout & Steele, 2007). In de tweede trans
portfase worden delen van de voedselbolus
naar de orofarynx verplaatst om doorgeslikt
te worden. Cyclische bewegingen van tong
en kaak worden voortgezet. De bolusver
plaatsing in de hypofarynx komt vooral tot
stand door achterwaartse tongbewegingen
in de orofarynx.

Ontwikkeling van het kauwen
Bij het leren kauwen spelen leren, ervaren
en voelen een belangrijke rol. Aanvankelijk
wordt er alleen op het voedsel gesabbeld.
Op de leeftijd van 6 maanden combineert
het kind de fasische bijtbewegingen van de
kaak met op en neer gaande bewegingen
van de tong. Dit wordt munching genoemd
en is de basis voor de diagonale beweging
van de kaak die later verschijnt (Morris &
Klein, 1987). Als het voedsel opzij in de
mond geplaatst is, kan het kind op deze leef
tijd op basis van de transverse tongreflex de
tong ook naar lateraal bewegen. Zodra de
tanden doorkomen (ongeveer vanaf 8 maan
den) gaat het kind de voortanden gebruiken
om stukjes af te bijten (Kneepkens, Carmig
gelt & De Leeuw, 2008). Kauwen op zacht
voedsel is mogelijk vanaf een leeftijd van
9.42 maanden (SD 1.79) en kinderen kau
wen en slikken steviger voedsel vanaf 12.17
maanden (SD 2.28) (Carruth & Skinner,
2002). Bij een leeftijd tussen 5 en 9 maan
den maakt de tong laterale bewegingen met
diagonale roterende bewegingen van de on
derkaak (Törölä, Lehtihalmes, Yliherva & Ol
sén, 2012). Circulatoir roterende bewegin
gen van de tong verschijnen als het kind, met
een leeftijd tussen 7 en 10 maanden, in
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IN HET KORT
Auteurs toonden in deze studie aan dat de grootte van de stukjes in potjes babyvoedsel geen verschil liet zien op de kauwvaardigheid bij geprakt voedsel gedurende de interventieperiode (leeftijd 8-9 maanden), maar wel de kauwvaardigheid
beïnvloedde bij een stukje gekookte aardappel en – wortel, als dat voor de eerste
keer werd aangeboden op de leeftijd van 9 maanden.
Deze studie werd binnen het Lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool Groningen mede gefinancierd door Danone Research (Wageningen),
dat ook de babyvoeding ter beschikking stelde.

staat is om een stukje voedsel vloeiend van
de ene kant van de mond naar de andere
kant te verplaatsen (Törölä, et al., 2012; De
laney & Arvedson, 2008). Sommige auteurs
spreken ook over de ontwikkeling van rote
rende kaakbewegingen (Wilson & Green,
2009, Rogers & Arvedson, 2005). In het
tweede levensjaar is de tong in toenemende
mate in staat om voedsel vanuit het midden
van de mond naar lateraal te verplaatsen en
van de ene kant van de mond naar de an
dere (Carruth & Skinner, 2002).
Het orale en faryngeale gebied wordt be
schermd door reflexen zoals kokhalzen en
hoesten. Deze reflexen zijn bedoeld om bin
nendringen van voedsel in de luchtwegen te
voorkomen. In de loop van de eetontwikke
ling is er sprake van afname van de respon
siviteit in het mond- en keelgebied. Waar de
kokhalsreflex aanvankelijk nog voor in de
mond aanwezig is, verplaatst deze zich naar
achteren gedurende het eerste levensjaar.
Door neurologische rijping, het wennen aan
nieuwe smaken en voedseltexturen, het af
tasten van de mond met eigen handen en/
of speelgoed en het leren integreren van
verschillende prikkels zullen de orale re
flexen uiteindelijk afnemen (van den EngelHoek et al., 2011). Kokhalzen is een van de
oraal-responsieve reacties die kan optreden
bij de introductie van een nieuwe textuur.
Soms gaat kokhalzen samen met een milde
hoest (Miller, 2002) en soms lokt kokhalzen,
al dan niet via hoesten, braken uit. Dat ge
beurt omdat beide reflexzones dicht bij el
kaar zitten en omdat hoesten een intra- ab
dominale drukverhoging geeft (Thach, 2006;
Chang & Widdicombe, 2007; Tam & Gray
son, 2012).
Een lichte vorm van kokhalzen is gruwelen,
een overreactie (samentrekken van de ogen,
rillen) dat het kind laat zien bij de inname van

voedsel (Southall & Martin, 2011). Hoesten
is een belangrijk afweermechanisme dat er
voor zorgt dat ingeademd voedsel en vocht
uit de luchtwegen wordt verwijderd (Irwin et
al., 1998; Miller, 2002). De hoestreflex blijft
het hele leven aanwezig (van den EngelHoek et al., 2011). Gruwelen en kokhalzen
kan gezien worden als uiting van perceptie,
en hoesten en verslikken als reactie op een
motorisch proces (slikken) dat misgaat.
Ondanks het feit dat er veel bekend is over
de invloed van het tijdstip van aanbieden van
kauwbaar voedsel op de kauwontwikkeling,
zijn er nog veel vragen over de wijze waarop
kinderen leren om efficiënt kauwbaar voed
sel te verwerken. Het hier beschreven on
derzoek richtte zich op het in kaart brengen
van de wijze waarop kinderen op de leeftijd
van 8 maanden voedsel van verschillende
textuur accepteren en verwerken. Een twee
de doel van het onderzoek was of deze on
derzoekmethode ook gebruikt kan worden
om verschillen in textuuracceptatie te meten.
Uit studies blijkt dat het moment van intro
ductie van kauwbaar voedsel vóór of na de
leeftijd van 9-10 maanden effect heeft op de
acceptatie van groente en fruit op de leeftijd
van 15 maanden (Coulthard, Harris, & Em
mett, 2009; Northstone, Emmett, Nethersole
& ALSPAC study team, 2001). Naar een in
vloed van de mate van grofheid (grootte van
stukjes) van het aangeboden voedsel is
geen onderzoek gedaan. De ontwikkeling
van de kauwvaardigheid varieert bij het ver
werken van verschillende texturen (Arved
son & Brodsky, 2002; Gisel, 1991).

Methode

Deze studie was een gerandomiseerde, sin
gle blind studie bij 28 gezonde kinderen. Er
werden 31 kinderen geïncludeerd tussen
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Tabel 1. Demografische gegevens geïncludeerde kinderen.
Totaal
Groep
n=28
18 (64%)
131
(±11.0;117-163)
39.2
(±1.5; 36-42)
3547
(±475;2630-4470)
10
(0.2;8-10)

Jongens
Leeftijd in dagen
mean (SD, range)
Zwangerschapsduur in weken
mean (SD, range)
Geboortegewicht (gram)
mean (SD, range)
APGAR score 5 minutes
mediaan (SD, range)
Duur borstvoeding (maanden)
mean, (range)
Start flesvoeding (maanden) mean, (range)
*=
**=

Groep 1
Bledina
n=14
8 (57%)
129
(±12.8; 117-163)
39.1
(±1.8; 36-42)
3425
(±476; 2630-4130)
10
(0.4; 8-10)
3.7*
(0-9)
4.1**
(1-10)

p=.090
p=.690

Groep 2
Olvarit
n=14
10 (71%)
133
(±8.8; 120-151)
39.3
(±1.2; 38-42)
3678
(±454; 2960-4470)
10
(0.0; 10-10)
6.8*
(0-12)
3.5**
(0-12)

Tabel
2. Nijmeegsegegevens
Observatielijst
Lepelvoeding
TABEL
1. Demografische
geïncludeerde
kinderen. (NOL)
(van den Engel-Hoek, van Haaften & de Groot, 2007).
Item

Beschrijving

1.

Kind opent de mond als de lepel nadert

2.

Lipsluiting nadat de lepel in de mond is

3.

Bovenlip haalt voedsel van de lepel

4.

Voedsel blijft in de mond, direct nadat het in de mond geplaatst is

5.

Tong blijft achter de lippen tijdens het oraal transport

6.

Tong blijft achter de lippen tijdens het slikken

7.

Voedsel blijft in de mond tijdens het slikken

tijdens het laatste meetmoment twee nieu
we voedseltexturen aangeboden: geprakte
textuur (banaan, gekookte wortel + aardap
pel) en stukjes voedsel (stukje banaan, stuk
je gekookte wortel en stukje gekookte aard
appel). De afmetingen van de stukjes
voedsel waren gestandaardiseerd.

De NOL bestaat uit 7 items, die informatie geven over de oraal-motorische vaardigheden
die een kind nodig heft om voedsel van de lepel te halen en de tongbewegingen
gedurende oraal transport en de slikinzet, gedurende 5 hapjes. Maximum score is 35.
TABEL 2. Nijmeegse Observatielijst Lepelvoeding (NOL) (van den Engel-Hoek, van Haaften & de Groot, 2007).

september 2011 en januari 2012. Ouders
van 3 kinderen trokken zich terug (verhuizen,
te belastend, geen reden). De demografi
sche gegevens van de onderzoeksgroep zijn
weergegeven in Tabel 1. De kinderen wer
den geïncludeerd op de leeftijd van 4 maan
den. De kinderen werden geworven via con
sultatiebureaus in de regio Groningen.
Ouders
werden schriftelijk geïnformeerd.
	
  
Nadat ouders een informed consent hadden
geretourneerd, ontvingen zij een vragenlijst
die betrekking had op de algehele ontwikke
ling en de eetontwikkeling van het kind ge
durende de eerste 4 levensmaanden. De
zelfde vragenlijst met aanvullende vragen
werd door de ouders ingevuld op de leeftijd
van 5, 6, 7, 8 en 12 maanden van het kind.
Op de leeftijd van 8 maanden startte de in
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terventie: 14 kinderen kregen potjes fruit en
groente met kleine stukjes (Groep 1) en 14
kinderen potjes fruit en groente met grotere
stukjes (Groep 2). De voor dit onderzoek ge
selecteerde voeding (4 soorten fruit en 8
varianten warme maaltijd voor beide groe
pen, gematched op smaak) werd door de
opdrachtgever ter beschikking gesteld.
1	
  

Drie dagen voor de start van de interventie
werd de eerste video-opname gemaakt (T0),
als baseline meetmoment. Alle kinderen kre
gen een potje sperzieboontjes (6 maanden)
met gladde textuur aangeboden. Video 2
werd 1 week na de start van de interventie
gemaakt (T1) en 3 weken na de start werd
video 3 gemaakt (T2). De vierde opname
(T3) werd gemaakt aan het eind van de in
terventie (9 maanden). Alle kinderen kregen

Voor het observeren van het eten van een le
pel gebruikten we de Nijmeegse Observatie
lijst Lepelvoeding (NOL)(van den Engel-Hoek
et al., 2014). De NOL bestaat uit 7 items die
informatie geven over oraal-motorische vaar
digheden die nodig zijn om voedsel van een
lepel te happen, te transporteren en door te
slikken (Tabel 2). De NOL wordt gescoord tij
dens 5 hapjes. De maximum score is 35. Voor
het observeren van de kauwvaardigheden
gebruikten we de conceptversie van de
KauwObservatie en Evaluatie (KOE) (Remijn,
2011; Remijn, Speyer, Groen, Holtus, van Lim
beek, & Nijhuis-van der Sanden, 2013). De
KOE is ontwikkeld om de orale sensomoto
riek, nodig voor het accepteren en verwerken
van kauwbaar voedsel, te observeren. De
conceptversie bevatte 13 items met een
4-punts Lickertschaal. De KOE-concept
wordt gescoord bij 3 happen. De laagste sco
re van de 3 happen wordt gebruikt. De maxi
mumscore is 52 (Tabel 3). Op T0-T3 werd de
NOL gescoord, op T1-T3 de KOE-concept.
Ouders van beide groepen kinderen kregen
in een informatiefolder dezelfde aanbevelin
gen van de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ),
over de introductie van bijvoeding. De deel
nemende ouders ontvingen eenzelfde baby
lepel (‘Eerste lepel’ Kruidvat). Alle ouders
kregen op T0 dezelfde algemene adviezen
over het aanbieden van lepelvoeding, over
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de houding tijdens het eten en adviezen voor
als het kind kokhalsde of zich verslikte, mon
deling uitgelegd.

Statistische analyse
Voor de statistische analyse is gebruik ge
maakt van SPSS 18.0 (IBM SPSS Inc, Chi
cago, Il, USA).
Voor het verwerken van de gegevens uit de
vragenlijsten werd een frequentieanalyse
toegepast. Voor de vergelijking van de sco
res van de NOL en de KOE-concept voor
beide groepen werd Repeated Measure
ments ANOVA en MANOVA gebruikt. Ver
schillen in de categorische data werden on
derzocht met chi2 test en de Fischer’s exact.
Gezien de sample size werd een p waarde
<0.1 gehanteerd als significant. Randomisa
tie vond plaats door middel van een SPSS
18.0 randomisatielijst.

Resultaten

EN DAN
Als logopedisten meer inzicht hebben in de wijze waarop gezonde kinderen zonder be
laste anamnese voeding van verschillende consistentie en textuur leren verwerken en wat
de variaties binnen deze normale ontwikkeling zijn, zijn ze in staat het benodigde maat
werk te leveren aan kinderen met problemen in hun eetontwikkeling.

verschil in leeftijd bij de inclusie, zwanger
schapsduur, geboortegewicht en APGAR
scores 5 minuten na de geboorte (Mann
Whitney; p=.173, p=.921, p=.254 resp.
p=.096) (Tabel 3). Bijvoeding werd bij 2 van
de 14 kinderen in Groep 1 vanaf de leeftijd
van 5 maanden gegeven en bij 3 van de 14
kinderen in Groep 2. De meerderheid van de
kinderen (respectievelijk 10 van de 14 en 8
van de 14, de rest van de data mist) kreeg
bijvoeding vanaf 6 maanden. Als gevolg van
de kleine sample size konden we de leeftijd
van introductie van bijvoeding niet meene
men als covariantie.

Eten van een lepel; scores van

Er was geen significant verschil in de verde de NOL
ling jongens/meisjes tussen beide groepen De scores op de NOL op T0 ( 8 maanden +
(Fishers Exact;
Er wasenook
geen (KOE-concept)
0 weken) gaven
verschil tussen beide
Tabel 3.p=.695).
Kauw Observatie
Evaluatie
(Remijn,geen
2011).
Item

Beschrijving

1.

Lipsluiting

2.

Laterale tongbewegingen

3.

Tongprotrusie

4.

Zuigende tongbewegingen

5.

Kaakbewegingen

6.

Benodigde tijd om te kauwen

7.

Verlies van voedsel of speeksel

8.

Kokhalzen of gruwelen

9.

Hoesten of verslikken

10.

Bolus transport zonder gebruik van vingers

11.

Bolus transport zonder gebruik van nekextensie

12.

Aantal slikken

13

Vloeiendheid / coördinatie van de bewegingen

De KOE-concept is ontwikkeld om oraal- sensomotorische vaardigheden die nodig zijn om
kauwbaar voedsel te accepteren en te kauwen, te observeren en bestaat uit 13 items
(waarvan er 2 betrekking hebben op discomfort, zoals gruwelen, kokhalzen en verslikken)
met behulp van een 4 punts Lickert schaal (altijd-meestal-soms-nooit). Maximum score is
52. De KOE-concept wordt gescoord tijdens 3 happen; de laagste score wordt gebruikt.
TABEL 3. Kauw Observatie en Evaluatie (KOE-concept) (Remijn, 2011).
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groepen (31.2 resp. 33.1, F(1)=1.43, p=.24).
Er was geen significante toename in de
NOL scores over de tijd (F(1)=2.25, p=.15),
noch een significant effect van de groep
F(1)=.44, p=.51) op de NOL scores (Tabel
4). Op T3 (9 maanden) was er geen verschil
tussen de groepen in de NOL scores bij het
eten van geprakt voedsel en stukjes voedsel
(F(1)=.03, p=.87).

Kauwvaardigheden; scores van de
KOE-concept
De scores op de KOE-concept op T1 (8
maanden + 1 week) en T2 (8 maanden en 2
weken) werden vergeleken met een Repea
ted Measures ANOVA. Daarbij werd de
groep waarin het kind was ingedeeld mee
genomen als factor, en het wel of niet aan
bieden van kauwbaar voedsel (zoals dat ge
meld werd door de ouders) op T1 als
covariantie (Tabel 5). We vonden geen ver
schil in de loop van de tijd (F(1)=3.87, p=.06)
en geen verschil tussen de groepen
(F(1)=1.49, p=.23). Daarnaast onderzoch
ten we of er verschillen waren tussen het
kauwen van geprakt voedsel (banaan, wor
tel/aardappel) en een stukje voedsel (ba
naan, wortel, aardappel). We vonden een
significant verschil tussen geprakt eten en
een stukjes voedsel F(1)=4.23, p=.031).
Post-hoc analyse gaf geen verschil bij ge
prakte voedsel (p=.81), maar wel verschil bij
het kauwen van een stukje voedsel (p=.009).
Met behulp van een gepaarde sample t-test
werden verschillen binnen de groep tussen
het kauwen van geprakt voedsel en van
stukjes voedsel bekeken en met een onge
paarde t-test verschillen tussen beide groe
pen vastgesteld. Kinderen in Groep 1 had
den een significant lagere KOE-concept
score bij de stukjes voedsel dan bij het ge
prakte voedsel (p=.009), terwijl de kinderen
uit Groep 2 op beide texturen ongeveer ge
lijk scoorden (p=.918). Deze resultaten ge
ven aan dat kinderen die potjes groente en
fruit met grotere stukjes kregen een hogere
KOE-concept score haalden als ze een stuk
je gekookte wortel aangeboden krijgen op
de leeftijd van 9 maanden.
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Tabel 4. Mean (SD) Scores eten van een lepel (NOL) T0-T3.
T0
(8 maanden)
31.2(5.0)
33.0(2.7)

Groep I
Groep II
p<.05

T1
(8 + 1 week)
33.5(2.8)
32.8(2.9)

T2
(8 + 2 weken)
33.8(1.2)
33.9(1.4)

dentie van discomfort op T0-T3 is opvallend
omdat in de literatuur wel melding gemaakt
wordt van een hogere incidentie van verslik
ken en hoesten gedurende de ontwikkeling
van eetvaardigheden (American Academy of
Pediatrics, 2010). Wij leggen de relatie tussen
nieuwe texturen en responsiviteitsreacties.
Deze hypothese wordt ondersteund door eer
dere studies (Birch et al., 1987; Morris &
Klein, 2000; Arvedson & Brodsky, 1993).

T3
(9 maanden)
32.6(4.3)
32.8(2.7)

TABEL 4. Mean (SD) Scores eten van een lepel (NOL) T0-T3.

Discomfort scores
Informatie over discomfort tijdens het eten
werd verkregen door het analyseren van de
videosessies en van de oudervragenlijsten.
Gruwelen, kokhalzen, verslikken en hoesten
werd in beide groepen gezien in de video
sessies. Op T3 (9 maanden) was er sprake
van meer discomfort (alle 4 reacties) bij zo
wel al het geprakte voedsel als bij alle stuk
jes voedsel dan op T1 en T2 bij het eten van
potjes groente en fruit. Er was geen signifi
cant verschil tussen beide groepen voor de 4
discomfortreacties.

Discussie

Dit onderzoek laat zien dat de groep die voe
ding met grotere stukjes kreeg (Groep 2)
een betere kauwvaardigheid liet zien, geme
ten met de KOE-concept, wanneer ze op de
leeftijd van 9 maanden (direct na de inter
ventieperiode) voor de eerste keer een stuk
je gekookte wortel en een stukje gekookte
aardappel kregen.
We hadden verwacht dat kinderen vanaf de
start van de interventie een toename in
KOE-scores
zouden laten zien. Tussen T1 en
	
  
T3 zagen we in beide groepen slechts een
marginale ontwikkeling in kauwvaardighe
den. Een verklaring hiervoor zou kunnen lig
gen bij de textuur van beide soorten baby
voeding, die geen andere kaak- en
tongbewegingen uitlokten dan munching en
diagonaal -roterende bewegingen, vaardig
heden die de kinderen al hadden bij de start
van de interventie. Het kauwen van een
stukje gekookte wortel (9 maanden) vraagt

meer gedifferentieerde kauwbewegingen,
maar dat ontwikkelt zich doorgaans tussen 7
en 10 maanden. Mogelijk was deze vaardig
heid op T3 nog niet optimaal. Een andere
mogelijke verklaring is een beperkte sensiti
viteit van het meetinstrument. Het instru
ment was tijdens dit onderzoek nog in ont
wikkeling.

Een beperking van ons onderzoek was dat
op één na alle kinderen bijvoeding in de
vorm van pap, fruit of groente vanaf de leef
tijd van 5 maanden ontvingen en kauwbaar
voedsel vanaf 7-8 maanden. Vervolgonder
zoek zou de invloed van bijvoeding moeten
controleren. Daarin moet de JGZ richtlijn
Voeding en Eetgedrag over aanbieden van
bijvoeding meegenomen worden; voor de
start van bijvoeding wordt de leeftijd van 4-6
maanden geadviseerd. Voor beter onder
zoek naar de ontwikkeling van kauwen ra
den we aan het onderzoek te starten zodra
kinderen kauwbaar voedsel aangeboden
krijgen en de kauwvaardigheid direct vanaf
dat moment met de KOE te meten.

Hoewel het voedsel voor twee dagelijkse
eetmomenten (fruithapje en warme maaltijd)
goed gecontroleerd was, was dit niet het ge
val voor de overige maaltijden. Uit de vragen
lijsten van de ouders constateerden we
geen significante verschillen tussen beide
groepen in de leeftijd waarop of de mate
waarin zij buiten deze twee doelmaaltijden
kauwbaar voedsel (zoals broodkorst of
koekje) aangeboden kregen. De lage inci
Tabel 6. Discomfort, N (%).
T0
8 mnd
Gruwelen
Groep I
0
Groep II
0
p*
Kokhalzen
Groep I
1
Groep II
0
p*
n.s.
Verslikken
Groep I
0
Groep II
0
p*
n.s.
Hoesten
Groep I
0
Groep II
0
p*
*p=<.05 Chi-Squared

T1
8 mnd+ 1 wk

T2
8 mnd + 2 wkn

T3
9 mnd
Geprakt

Stukje

4 (30)
5 (38)
n.s.

4 (33)
4 (36)
.870

3 (23)
3 (23)
n.s.

4 (33)
1 (9)
.37

0
2 (14)
.460

0
2
.140

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
1
.31

0
3 (23)
.22

2 (17)
1 (9)
n.s.

0
0
-

0
2
.14

1 (7)
0
n.s.

3 (25)
2 (18)
n.s.
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TABEL 6. Tabel 6. Discomfort, N (%).

Tabel 5. Mean (SD) voor kauwvaardigheden KOE-concept scores T1-T3 met covariantie
introductie kauwbaar voedsel op T1.

Groep I
Groep II

T1
(8 + 1 week)

T2
(8 + 2 weken)

39.9(1.9)
40.2(3.1)

40.4(1.9)
41.6(1.8)

T3
Geprakt
wortel/aardappel
(9 mnd)
41.1(2.4)
40.8(2.9)

T3
Geprakt
banaan
(9 mnd)
43.7(4.0)
44.4(3.0)

T3
Totaal score
geprakt
voedsel
42.2(1.7)
42.4(2.0)

T3
Stukje wortel
(9 mnd)

T3
Stukje aardappel
(9 mnd)

T3
Stukje banaan
(9 mnd)

T3
Totaal score
stukjes

37.3**(3.3)
40.7**(1.8)

36.9† (3.1)
39.8 (3.5)

43.6(3.2)
43.2(5.3)

38.7*(2.5)
41.6*(2.1)

* = p<.05
**= p<.01

TABEL 5. Mean (SD) voor kauwvaardigheden KOE-concept scores T1-T3 met covariantie introductie kauwbaar voedsel op T1.
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Om meer inzicht te krijgen in de ontwikke
ling van oraal-motorische vaardigheden, zou
den video-observaties daarom uiterlijk op de
leeftijd van 5 maanden moeten beginnen.
Hoewel de KOE op het moment van deze
publicatie nog niet gevalideerd is, brengt het
alle aspecten die nodig zijn voor de ontwik
keling van de orale sensomotoriek ten be
hoeve van het kauwen in kaart. Bij gebrek
aan een valide en betrouwbaar instrument is
de KOE-concept de beste optie. Het enige
andere instrument dat iets zegt over textuur
verwerking, de Schedule for Oral Motor As
sessment (SOMA) meet of er sprake is van
afwijkingen, maar geeft geen mogelijkheid
de ontwikkeling van textuurverwerking lon
gitudinaal te volgen. Een alternatief voor de
KOE is de schaal voor vast voedsel van de
Schedule for Oral Motor Assessment (SO
MA). Omdat de SOMA op een dichotome
schaal scoort, is deze weinig sensitief om de
ontwikkeling te volgen (Remijn et al., 2013).
Er is behoefte aan verder onderzoek naar
een betrouwbare en sensitieve methode om
het kauwen te observeren en aan een instru
ment dat een afwijkende ontwikkeling van
de kauwvaardigheden diagnosticeert. De va
liditeitsstudie voor de KOE zal in 2014 afge
rond worden.
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NVLF Congres
31 oktober 2014 –
preview
Op vrijdag 31 oktober 2014 organiseert de NVLF haar jaarcongres in het NBC in Nieuwegein. Sprekers zullen de nieuwste inzichten
aan bod laten komen tijdens lezingen en presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Hieronder vindt u een greep uit de
presentaties die u tijdens het congres kunt bijwonen.

Effectieve behandeling van
morfosyntaxis
bij kleuters met
een specifieke
taalontwikkelingsstoornis

INDICATIESTELLING IN DE LOGOPEDIE.
MONITOREN OF BEHANDELEN? DE EVIDENCE-BASED RICHTLIJN AANBEVELING
INDICATIESTELLING BIJ STOTTEREN.
(Mark Pertijs)
In deze lezing wordt uitgelegd hoe wetenschappelijk bewijs en de waarden en voorkeuren
van personen die stotteren en logopedisten hebben geleid tot een evidence-based richtlijn
aanbeveling voor indicatiestelling bij stotteren. Duidelijk zal worden gemaakt hoe de logope
dist en de logopedist-stottertherapeut aan de hand van de aanbeveling indicatiestelling
efficiënter en beter wetenschappelijk onderbouwd maatwerk kan leveren aan personen die
stotteren.

(Gerda Bruinsma, Frank Wijnen,
Paul Leseman, Ellen Gerrits)

In deze presentatie zal een samenvat
ting worden gegeven van de resultaten
van de literatuurstudie naar therapie bij
morfosyntaxis voor kleuters. De inzich
ten van Van den Dungen worden aan
gevuld met informatie uit recent weten
schappelijk onderzoek. De nadruk zal
liggen op een vertaling van weten
schappelijke inzichten naar praktische
aanwijzingen voor de praktijk. Er zal
ook worden uitgelegd hoe op efficiënte
wijze informatie kan worden verzameld
over de spontane taal van het kind en
hoe die informatie kan worden gebruikt
in het behandelplan.
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KAUWTRAINING BIJ
JONGENS MET DE
ZIEKTE DUCHENNE
(Dr. Lenie van den Engel-Hoek)
Bij kinderen en jong-volwassenen met een
spierziekte, zoals de ziekte van Duchenne,
kunnen kauwproblemen optreden door ver
minderde of afnemende kracht van de
kauwspieren. In een studie bij 17 jongens
met de ziekte van Duchenne en 17 gezonde
mannelijke proefpersonen, gematched op
leeftijd, is gekeken of het kauwen op kauw
gom invloed had op de efficiëntie van het
kauwen en de bijtkracht.

Differentiaal
diagnostiek met
de RTNA
(Kino Jansonius, Mieke Ketelaars,
Marja Borgers, Annette Scheper)
De uitgave van de RTNA, Renfrew
Taalschalen Nederlandse Aanpassing
is een feit. In de presentatie wordt inge
gaan op het opvallende taalgedrag van
kinderen met ASS, ADHD en TOS bij
de Woordvinding Woordenschat Test.
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Communicatie via
Scherm: Digitaal handboek
voor het systematisch gebruik van schermspelen de
bij kinderen met een TOS
(F. van Tilburg, Dr. A.R. Scheper)
In deze lezing wordt het digitale handboek ‘Communicatie via
Scherm’ (2014) gepresenteerd, waarin wordt beschreven hoe
schermspelen systematisch ingezet kunnen worden in de
logopedische behandeling van kinderen met een taalontwik
kelingsstoornis. Het doel van de interventie is om de commu
nicatieve redzaamheid en de metalinguïstische vaardigheden
van kinderen met een TOS te verbeteren door te werken aan
de mondelinge woord- en zinsproductie in een schermsetting.

STEMPROBLEMEN BIJ OUDEREN
(Jopie Kuiper)
In de logopedische praktijk ziet de logopedist regelmatig een oudere
patiënt met stemklachten. De vraag dient zich dan aan in hoeverre
wij als logopedist resultaat kunnen boeken bij een mevrouw van 80
jaar die nog graag wil zingen. Wat kunnen wij doen voor een predi
kant van 85 jaar die nog iedere zondag wordt uitgenodigd om te
preken, maar die merkt dat zijn stem zwakker wordt. Hoe ondersteu
nen wij een 75 jarige vrouw die wekelijks vergadert omdat ze vrijwil
ligerswerk doet, maar merkt dat ze tijdens een vergadering moeilijk
te verstaan is omdat ze hees is. Tijdens deze lezing gaan we in op de
bovenstaande vragen en bespreken de mogelijkheden die logope
disten hebben om aan oudere cliënten stemtraining te geven.

NIET-VLOEIENDHEDEN IN TAALPRODUCTIE
VAN KINDEREN MET EEN TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS VAN 8-9-10 JAAR
(Rob Zwitserlood)

PHONOLOGICAL MEAN LENGTH OF
UTTERANCE BIJ KINDEREN MET EEN
FONOLOGISCHE STOORNIS: KLINISCHE
TOEPASBAARHEID VAN EEN FONOLOGISCHE
WOORDMAAT
(Mieke Beers, Anniek van Doornik, Elseline Stolk,
Madelinde Versteeg, Marit de Vries, Ellen Gerrits)
De Phonological Mean Length of Utterance (PMLU) is een maat die
accuraatheid van klankproductie meet, rekening houdend met de
woordstructuur. In deze presentatie wordt de PMLU besproken in
relatie tot andere fonologische woordmaten, zoals de PCC (Percentage Consonanten Correct) en de PWP (Proportion of Whole word
Proximity). De PMLU lijkt een geschikte klinische maat voor het
bepalen van het fonologisch ontwikkelingsniveau en vormt een inte
ressante uitbreiding voor eerste fase diagnostiek van kinderen met
fonologische stoornissen.

Een analyse van niet-vloeiendheden bij kinderen met TOS kan een
bijdrage leveren aan diagnostiek en evaluatie van behandeleffect.
Uit longitudinale onderzoek blijkt dat de kinderen met TOS onvloei
ender zijn dan beide controlegroepen.

PRESENTATIE RICHTLIJN ‘ONTWIKKELINGSSTOTTEREN BIJ KINDEREN, ADOLESCENTEN
EN VOLWASSENEN’
(Leonoor Oonk)
De richtlijn ontwikkelingsstotteren is recent ontwikkeld, geïnitieerd
door de NVLF, in samenwerking met het kwaliteitsinstituut CBO. De
richtlijn geeft aanbevelingen over diagnostiek, behandeling, nazorg
en doorverwijzing van kinderen, adolescenten en volwassenen, met
ontwikkelingsstotteren. De aanbevelingen zijn in eerste instantie op
gesteld voor logopedisten en logopedist-stottertherapeuten.

Logopedische behandeling van kinderen vanaf 8 jaar met een taalontwikkelingsstoornis: inhoud en effect van directe compenserende therapie
(Esther van Niel, Ellen Gerrits)
Logopedisten vinden in de literatuur weinig handvatten voor het effectief inrichten van de logopedische behandeling van oudere kin
deren met een specifieke taalontwikkelingsstoornis. Door middel van een literatuurstudie is nagegaan wat de inhoud en effectiviteit
van directe compenserende therapie is. In de presentatie worden de resultaten van deze literatuurstudie besproken en waar mogelijk
gekoppeld aan in Nederland beschikbare middelen. Er worden aanbevelingen gedaan voor de invulling van logopedische behandeling
van oudere kinderen met een taalontwikkelingsstoornis met directe compenserende therapie.
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SIGNALEREN VAN PROBLEMEN IN DE SPRAAK-, TAALONTWIKKELING; ONTWIKKELING
VAN EEN GEVALIDEERD INSTRUMENT VOOR KINDEREN VAN 1-6 JAAR
M.I. Visser-Bochane, C.P. van der Schans, S.A. Reijneveld, M.R. Luinge
In de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs worden verschillende instrumenten ingezet voor de signalering van problemen in de spraak- en
taalontwikkeling. Geen van deze instrumenten hebben bewezen voldoende psychometrische eigenschappen. Het doel dat gesteld werd was
daarom om een valide uniform signaleringsinstrument te ontwikkelen voor de opsporing van spraak-, taalproblemen bij kinderen van 1 tot 6
jaar voor zowel de Jeugdgezondheidszorg als voor het basisonderwijs.

T

e

Dynamische Taaldiagnostiek
bij Eentalige en Meertalige
Kleuters met een Specifieke
Taalontwikkelingsstoornis
M. Kempen
Meertalige kleuters in Nederland lopen door test-bias meer
risico op over- en onderdiagnose van een specifieke taalont
wikkelingsstoornis (S-TOS) dan eentalige kleuters. De vraag is
of dynamische diagnostiek - door taalleerpotentieel te meten
- een bruikbaar en valide alternatief biedt.

HERSTELMECHANISMEN IN HET BREIN
EN OP GEDRAGSNIVEAU: THERAPEU
TISCHE IMPLICATIES BIJ SPRAAK- EN TAALSTOORNISSEN NA EEN HERSENLETSEL.
Judith Feiken, Patrick Santens en Marina Ruiter
Bij het geven van scholing over linguïstische therapie bij afasie en bij
de ontwikkeling van het therapeutisch instrument voor spraak
apraxie (TIAS), werd de nieuwsgierigheid gewekt naar de onderlig
gende mechanismen van therapie. Kennis over deze herstelmecha
nismen kan bijdragen aan het inzicht en de slagkracht van de
logopedist in de klinische praktijk in Nederland en België, omdat de
kennis over het onderliggend mechanisme en de uiteenzetting van
de verschillende therapeutische benaderingswijzen de logopedist
houvast biedt bij het opstellen van een therapieplan.

GEBRUIK VAN RECEPTIEVE TAALTESTEN BIJ KINDEREN MET EEN VERMOEDELIJKE
R ECEPTIEVE TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS
Esther van Niel, Mark Pertijs, Kina van Breene, Brigitte Schmitz, Marleen de Vries, Ellen Gerrits
In de literatuur over receptieve taalontwikkeling wordt gesteld dat dit complexe materie is. Het taalbegrip van een kind zou nauwelijks uit
te drukken zijn met een score op een taalbegripstest. Desondanks gebruiken logopedisten in de praktijk taaltesten om de receptieve
taalontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Voor het testen van de receptieve taal zijn verschillende instrumenten beschikbaar.
Welke testen gebruiken logopedisten voor het onderzoeken van de receptieve taal van kinderen? En welke conclusies verbinden zij aan
de uitkomsten?

Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren,
Prestatiecode 4201; Wat is dat eigenlijk?
Jacqueline van den Eerenbeemt, Gitte Hartjesveld, Anja van der Vlist, Liesbeth van Wijngaarden, Marion Weijts
In de meeste gevallen is de behandelend logopedist de verwijzer naar de groepstherapie
van het Integrale Zorgtraject Stotteren (IZS). Tijdens deze workshop over het IZS maken logopedisten op een interactieve en erva
ringsgerichte manier kennis met de visie, opzet, meerwaarde en instapcriteria van het IZS-traject. Het IZS bestaat uit vier vormen van
intensieve groepen: De RAP–training (Relaxed Anders Praten); voor jongeren die stotteren, de VIP–training (Vrijheid in Praten); voor
volwassenen die angst ervaren rond het stotteren en vrijer willen leren spreken, de JES-training ( Je Eigen Spreken); voor volwasse
nen die vrijwel geen angst rond het stotteren ervaren maar wel vloeiender willen leren spreken en de OK-training (Ouder-Kind) voor
kinderen (6-12 jaar) die stotteren en hun ouders.
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Bert de Swart studeerde in 1981 af als logopedist en in 1998
interview
als spraak- / taalpatholoog. In maart 2006 promoveerde hij aan
de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp ‘Speech
bert de swart
AUTEUR LYDEKE FRANSEN
therapy in patients with neuromuscular disorders and Parkin
son’s disease’. Sinds 1981 is hij werkzaam aan het Rad
boudumc. Op dit moment bestaan zijn werkzaamheden daar
uit patiëntenzorg, management (hoofd afdeling revalidatie logopedie), onderzoek en onderwijs (universitair hoofddocent
neurorevalidatie). Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN) heeft hij al vele jaren een taak binnen het bachelor,
minor en post-HBO onderwijs. Op 1 april 2007 is hij daar
benoemd tot lector neurorevalidatie met een eigen Master
opleiding ‘Neurorevalidatie en Innovatie’.

Lector met het hart bij
de praktijk
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Wanneer je op internet zoekt naar Bert de Swart vind je een spin in
een web: Bert is betrokken bij het onderwijs en onderzoek op de
HAN, bij het Radboudumc als logopedist, spraak-taalpatholoog, uni
versitair hoofddocent en teamleider. Bij de Radboud Universiteit als
docent en scriptiebegeleider bij de studierichting Taal-spraakpatho
logie – mijn eerste vraag is dan ook hoe hij al die verschillende acti
viteiten weet te combineren in een werkweek. ‘Zo verschillend zijn
mijn werkzaamheden eigenlijk niet, alles haakt in elkaar. Tegenwoor
dig wordt er veel multi-centered gewerkt, waardoor het klinisch werk,
het onderwijs en het onderzoek gecombineerd wordt. Zo kunnen
activiteiten op het onderzoeksvlak direct invloed hebben op ontwik
kelingen in onderwijs of patiëntenzorg en levert de patiëntenzorg
weer casuïstiek en onderzoeksvragen op’.
‘Samenwerking tussen instellingen en disciplines is belangrijk. Een
voorbeeld daarvan is het Centre of expertise Sneller Herstel, opge
richt onder andere omdat Hogescholen zelf ook onderzoek moeten
gaan doen, moeten uitgroeien tot Universities of Applied Sciences.
We hebben daarvoor een netwerk gecreëerd tussen HAN, Rad
boudumc, Thermion (eerstelijnsgeneeskunde) en het Herstelhotel.
Bij de laatste twee hebben we Fieldlabs, werkplaatsen. Bij het Rad
boudumc hebben we de koppelstructuur, een vervlechting van activi
teiten en personele inzet. Docenten van de HAN zijn twee dagdelen
in het Radboudumc om hun werkervaring op peil te houden en zich
te verdiepen in onderzoek, en medewerkers van het Radboudumc
verzorgen bijvoorbeeld gastlessen op de HAN. Zo combineren we
patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, dus: opleiden in en met het
werkveld. Er sluiten zich steeds meer partners aan bij het Centre of
expertise. In zo’n breed netwerk zien we allerlei neurologische stoor
nissen, dat is echt interessant’.
Bijna alle onderwerpen kunnen opgepakt worden. Een voorbeeld is
het onderzoek bij geriatrie, gericht op de communicatie met ouderen.
Bert: ‘Dat project was gesubsidieerd met een RAAK-subsidie, en dat
betekent dat HAN en Radboudumc met meerdere partners een con
sortium geformeerd hadden. Dat project krijgt nu verder vervolg in
een verpleeghuis, en een aantal bevindingen uit het onderzoek zijn
inmiddels verwerkt in een post-HBO cursus bij de HAN’. Kenniscir
culatie is belangrijk voor de ontwikkeling van je vak en verbetering
van de zorg.
De combinatie werkveld-onderwijs-onderzoek geeft synergie, geeft
Bert aan. ‘Je kunt vanuit het werkveld mopperen op het niveau van
studenten, maar wanneer het werkveld op deze manier zelf betrok
ken wordt bij het onderwijs, kan het werkveld veranderingen in het
onderwijs direct mee vormgeven’. Bert: ‘Andersom is het natuurlijk
ook waardevol, want een docent die al 15 jaar voor de klas staat,
staat een heel eind van de actuele ontwikkelingen op de werkvloer
af. Docenten krijgen door personele uitwisseling ook de ruimte om
wat te doen aan hun eigen expertise’. Bert vertelt dat een dergelijke
samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg door
beide instellingen gefaciliteerd moet worden. Samen zoeken naar
ideeën vergt tijd. Vanuit zijn rol als teamleider Logopedie en lector
Neurorevalidatie heeft Bert makkelijk contact met de verschillende
afdelingshoofden binnen het Radboudumc en de opleidingshoofden
van de HAN. Meerdere projecten hebben een multi-disciplinair
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k arakter. ‘Voor complexe projecten is het natuurlijk wel belangrijk dat
je mensen met de juiste expertise vindt’.
Bert start veel projecten op vanuit de afdeling logopedie en als die
succesvol zijn rolt hij deze als lector Neurorevalidatie uit naar andere
disciplines, zoals ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en mondzorg
kunde, maar ook naar andere instellingen. Wanneer je kijkt naar de
actuele beleidsstukken vanuit het ministerie is dat ook de wens voor de
toekomst – meer samenwerking en meer kruisbestuiving, die leiden tot
meer efficiëntie en die impact hebben op het paramedisch handelen.
Uitgaande van de grotere onderzoekslijnen, die een University of Ap
plied Sciences met zich meebrengt, pleit Bert voor een andere invul
ling van bijvoorbeeld afstudeerscripties op HBO niveau. ‘We moeten
eigenlijk niet meer werken met scripties die over een klein, afgeba
kend onderwerp gaan, maar energie en begeleiding stoppen in
scripties die aansluiten bij een grotere onderzoeksvraag. Een voor
beeld is de manier van werken bij het ontwikkelen van het Compu
tergestuurd Articulatie Instrument (CAI). Sanne Diepeveen en Leen
ke van Haaften hebben dat onderzoeksproject uitgezet. Verschillende
studenten uit het hele land hebben door middel van hun bachelorscriptie data verzameld. Zo koppel je het opdoen van onderzoekser
varing door de studenten aan een groter doel, een groter onder
zoeksproject. Dan heeft de scriptie een grotere meerwaarde voor
lopend onderzoek en leidt de investering ook tot onderwijsverbete
ring. Ieders doelen realiseren kan onderdeel zijn van de afspraken
die gemaakt worden tussen onderwijsinstelling en werkveld of on
derzoeksinstituut’.
Wanneer ik Bert vraag of het niet erg veel gevraagd is van docenten
HBO dat zij op de verschillende aandachtsgebieden op hoog niveau
les moeten geven, én onderzoek moeten doen en hun ervaring op
peil moeten houden, geeft hij aan dat dat door een groot netwerk en
een dynamische werkomgeving vaak wel opgelost kan worden. ‘Met
gastlessen, waarbij iemand uit het werkveld komt vertellen vanuit
specifieke expertise, of promovendi die komen vertellen over hun
specifieke onderzoekslijn, kun je wel bereiken dat het onderwijs ge
geven wordt door docenten die de studenten de meest actuele
stand van zaken meegeven’. Bert vervolgt: ‘Voorwaarde is dat je el
kaar als gelijkwaardig beschouwt, en als partner. Je ziet mensen dan
ook vaak groeien, de verschillen verdwijnen. Natuurlijk moeten men
sen uit het werkveld, die meer onderwijs gaan geven, daarin ook ge
schoold zijn en omgekeerd moeten docenten tijd krijgen om hun
draai in de patiëntenzorg te (her)vinden’.

“Wanneer je als logopedist een
wezenlijke bijdrage levert aan
een diagnosestelling of aan een
behandeling, dan staat je functie
niet ter discussie.”
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De lectoren en docenten binnen de HAN en de onderzoekers van
het Radboudumc hebben onderling zeer regelmatig overleg. Het
fundamenteel wetenschappelijke, het patiëntgerichte en het prak
tijkgerichte onderzoek komen op die manier bij elkaar. Bert: ‘Wij zit
ten als paramedici altijd al op dat snijvlak, onderzoekers en artsen
kijken naar celniveau en de oorzaken en medische behandelmetho
den van ziekten, de paramedici behandelen de gevolgen van de
ziekte. Wij hebben altijd onderzoeksonderwerpen die aansluiten bij
de problemen van patiënten. De HAN leidt mensen op die meer ge
richt zijn op handelen, en de Radboud Universiteit leidt op voor men
sen die meer denken in modellen. Je hebt ze allebei nodig. HANstudenten gaan na hun studie niet een jaar achter een computer
zitten om data te analyseren, daar heb je toch bijvoorbeeld bewe
gingswetenschappers of taal-spraakpathologen voor nodig’.
Bert is sinds 2 jaar ook programmaleider van het Centre of expertise
Sneller Herstel. De neurorevalidatie en in steeds grotere mate ook
musculo-skeletale revalidatie vormen de kern van dat Centre of Ex
pertise (CoE). Daarnaast participeren verschillende lectoraten in het
CoE Sneller Herstel. Zo komen de verschillende lectoraten bij elkaar,
onder één thema, en dat levert focus op; geen concurrentie, maar
interdisciplinaire samenwerking. En dat is ook juist de drijvende
kracht van goede ketenzorg. Ook taakverschuiving hoort daarbij. Bij
voorbeeld een slikscreening die door logopedisten specifiek is ont
wikkeld om door verpleegkundigen te worden afgenomen; dat is
efficiënter, de logopedist wordt niet onnodig in consult gevraagd en
kan zich in die tijd weer richten op het ontwikkelen van nieuwe logo
pedische expertise.

Klinisch werken

Ten aanzien van de logopedische patiëntenzorg in het Radboudumc
geeft Bert aan dat het team is ingedeeld naar specialistische aan
dachtsgebieden. ‘We werken met meerdere verantwoordelijken per
aandachtsgebied, op die manier garanderen we dat er eigenlijk altijd
iemand in huis is die kennis heeft van het desbetreffende gebied.
Het moet niet zo zijn dat je wanneer je als expert werkt voor KNO, je
in consult wordt gevraagd bij complexe problematiek op neurolo
gisch gebied, bepaalde onderwerpen die overlap vertonen daargela
ten. Het vak is te breed geworden om alle kennis over alle deelge
bieden te kunnen bijhouden, dat is niet reëel. Dat geldt in sterke
mate voor een academisch ziekenhuis zoals het Radboudumc, waar
complexe zorg geboden wordt, maar ook voor de vrijgevestigde logope
dist, waar we uiteindelijk de patiënt die binnen het ziekenhuis klaar is
met de behandeling, naartoe verwijzen. In feite moet de logopedist ver
antwoording nemen voor zijn of haar handelen vanuit
onbekend=onbekwaam=onbevoegd: wanneer je als logopedist onvol
doende kennis hebt van een stoornis, ben je ‘onbekwaam’ en dus ‘onbe
voegd’ om een patiënt te behandelen. Door de invoering van een toets,
zoals de praktijkaudit nu, kun je dit misschien afdwingen, maar collega’s
moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen’.
Bert heeft zijn opleiding logopedie in Nijmegen doorlopen. ‘Ik ben be
gonnen met de pedagogische academie, en vervolgens moest ik in
dienst. Daarna waren er eigenlijk geen vacatures in het onderwijs, en
ben ik de logopedie-opleiding gaan doen. Mijn vader had dezelfde com
binatie, dus ik wist wat de meerwaarde van een combinatie van deze
opleidingen was. Ik ben na de opleiding tot logopedist direct bij de afde
ling neurologie in het Radboudumc terecht gekomen bij o.a. de polikli
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“Wetenschappelijk
onderzoek kan
direct invloed hebben
op ontwikkelingen
in onderwijs of
patiëntenzorg,
en patiëntenzorg
levert casuïstiek en
onderzoeksvragen op.”

niek leerstoornissen en de afdeling traumatologie die er toen waren’.
‘Logopedie in het Radboudumc zat destijds alleen op neurologie en
kinderneurologie, en dan was er nog audiologie en KNO-stem. Dat
waren allemaal afzonderlijke afdelingen. Inmiddels zijn de losse af
delingen gefuseerd, alleen audiologie is zelfstandig gebleven. In de
loop van de jaren hebben we een ziekenhuisbrede dienstverlening
opgebouwd en zijn betrokken geraakt bij de zorgverlening op geri
atrie, chirurgie, IC, neonatologie, eigenlijk op alle afdelingen in het
ziekenhuis. Er hebben in mijn klinische werkzaamheden dus veel
verschuivingen plaatsgevonden. Wanneer er aan de ene kant iets
bij komt, moet je aan de andere kant iets loslaten, je kunt je niet op
alles blijven richten. Vroeger zat ik bijvoorbeeld voor een deel van
mijn werktijd op de polikliniek van kinderneurologie. De kinderen
met spierziekten en bewegingsstoornissen die je daar ziet, worden
af en toe ook wel eens opgenomen. Ik vind het belangrijk dat de
logopedist die de kinderen op de polikliniek heeft gezien, de kinde
ren ook bij een opname kan zien. Door mijn verschillende werk
zaamheden kan ik nu nog maar weinig klinisch werk doen en heb
ik ervoor gekozen om de klinisch werkende collega ook de kinder
poli te laten doen. Ik doe nog wel de volwassen polikliniek, waar ik
diagnostiek doe, en eventueel een aantal aansluitende behandelin
gen. Zo’n patiënt hoef ik niet over te dragen, komt alleen bij mij, en
kan ik ook zelf afronden’. ‘Waar ik me nu op richt is de diagnostiek
en behandeling van mensen met parkinson, spierziekten en dysto
nieën. Die laatste groep wordt eigenlijk uit het hele land verwezen,
het is een kleine patiëntenpopulatie waar nog relatief weinig ken
nis over is. Wat betreft de parkinson is er een verschuiving geko
men in de werkzaamheden. Doordat door in het hele land logope
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disten voldoende geschoold zijn om parkinsonpatiënten te
begeleiden, komt er nu een nieuwe onderzoeksvraag gericht op
het doorontwikkelen van de zorg’. En ook Amerika gaat de werk
wijze van ParkinsonNet implementeren.
De patiëntengroep met dystonie heeft op dit moment Berts’ speciale
interesse. ‘De uitingsvormen zijn erg divers, dat maakt het moeilijk
om de patiënt te diagnosticeren en te behandelen. Bij een aantal
patiënten is het ook de vraag hoeveel dystonie je ziet, en hoeveel
functionele opbouw, dat wil zeggen gedrag ter compensatie van of
als reactie op de aandoening. Wat doe je daarmee, hoe herken je wat
wat is’? Bert laat een klein geel boekje zien, dat door een patiënt met
dystonie al geruime tijd geleden geschreven is. ‘Eerst moet de aan
doening door de artsen herkend worden als logopedisch behandel
baar. In de prille samenwerking bouw je je eigen expertise op. Vervol
gens moet er eens een wat bekendere patiënt komen, die ook actief
is in de patiëntenvereniging, dan volgt er een lezing op een sympo
sium of patiëntendag, en die zorgt ervoor dat in de informatiefolder
toegevoegd wordt dat ook logopedische ondersteuning zinvol kan
zijn. Expertise wordt door ons al snel gedeeld, zo maakt dystonie
onderdeel uit van de post-HBO dysartriecursus (HAN) en zit er bij
het nieuwe Nederlandstalig Dysartrieonderzoek voor Volwassen, het
NDO-V, een video van een dystoniepatiënt’. Overigens is ook het
NDO-V een mooi voorbeeld van een product dat door samenwer
king tot stand gekomen is. Vele logopedisten uit het hele land (en
ook uit Vlaanderen) hebben daar een bijdrage aan geleverd via feed
back, Delphi-rondes en praktijktests.
Meer in het algemeen geeft Bert aan dat je als logopedist wel dege
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lijk analytisch moet zijn, wel degelijk een bètakant moet hebben. ‘Vra
genlijsten, observatie-instrumenten, allemaal heel mooi, maar je hebt
ook ervaring nodig, een klinische blik. En vraag je altijd af waarom
een patiënt doet wat hij doet’.

Toekomst

Wanneer ik vraag naar zijn visie op de toekomst, zegt Bert: ‘Als je de
zorg voor patiënten wilt verbeteren, dus je vak wilt blijven ontwikkelen,
is er altijd iets dat vraagt om innovatie, iets dat vraagt om ontwikkeld te
worden. Wat dat betreft prijs ik me gelukkig met mijn logopedische
team, waarin iedereen aandacht heeft voor zowel zorg als onderwijs
en onderzoek. Bedreigingen zie ik vooral voor activiteiten die niet be
wezen effectief zijn. Des te belangrijker is het, te blijven zoeken naar
bewijs voor een behandeling. En dat de test en het materiaal dat je
ontwikkelt, ook echt valide betrouwbaar en effectief is. Wanneer je als
logopedist een wezenlijke bijdrage levert aan een diagnosestelling, of
aan een behandeling, dan staat je functie niet ter discussie, lijkt mij.’
‘Mijn advies is: Zorg dat je gezien wordt door verwijzers, laat weten
wat je kunt en wie je bent. Investeer in het schrijven van een goed
eindverslag, niet alleen een diagnostisch verslag, maar ook een af
rondend eindverslag, en zorg dat het bij de verwijzer in het dossier
komt. Dat is nog wel een punt voor de toekomst. Bij bijvoorbeeld de
fysiotherapeuten is duidelijk in de vergoedingenoverzichten om
schreven welke bedragen er staan voor het schrijven van een lang of
een kort verslag. Voor logopedisten is daar nog geen tarief voor op
genomen. Zoals ik al zei: er is altijd wel iets om verder te ontwikkelen
of om over te onderhandelen!’
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Advertorial
Bezoek ons op het NVLF jaarcongres 31 oktober.

De slimme software
voor eerstelijns zorgverleners
James, aangenaam
U neemt uw werk serieus. Terecht. Maar kunt u wel altijd voldoende tijd besteden aan uw patiënten of aan uzelf? Want zaken
als agendabeheer en financiën maken ongemerkt een groot deel van uw werkweek uit. Maak daarom kennis met James. Onze
software bespaart u kosten én energie. Hoe? Door tijdrovende activiteiten op een slimme en intuïtieve manier te ondersteunen.

Wat kunt u met James?

Controle over uw financiën

James is hét softwarepakket voor eerstelijns zorgverleners:
Via ‘drag and drop’ beheren van patiëntendossiers
Beheren van uw agenda
Factureren van verzekerde en onverzekerde zorg
Automatische herinneringen sturen naar uw patiënt
(via mail of telefoon)
Vragenlijsten en intake digitaal laten invoeren en via het
patientenportaal direct in uw patientenkaart importeren
Managementinformatie grafisch weergeven

James helpt u met uw financiën. Maak bijvoorbeeld direct vanuit het
consult een factuur.
Dankzij Track & Trace houdt u overzicht over uw financiën. U ziet in één
oogopslag wat is gebeurd met declaraties die nog niet (volledig) financieel
zijn geaccepteerd: opnieuw aangeboden, cliënt gefactureerd of kwijtgescholden. Zo valt niks meer tussen ‘wal en schip’.

Altijd, overal
James draait in de Cloud en staat dus altijd voor u klaar: u kunt vanaf elk
apparaat en op elke locatie verbinding maken met uw agenda, uw financiën
en het cliëntenportaal.
Hoe modern ook, James biedt ouderwets goede service. Onze medewerkers
zijn betrokken, ervaren en zijn goed bereikbaar. James zorgt ervoor dat u
zich kunt richten op zaken die écht belangrijk zijn.

Stel uw eigen dossiers samen
Patiëntendossiers beheren was nog nooit zo eenvoudig. Gebruik een van
de vele standaardsjablonen of maak zelf een sjabloon middels ‘Drag &
Drop’. Richtlijnen kunt u kopiëren en zelf aanpassen. Via het portaal kunnen
cliënten zelf de intake alvast invullen. Dit bespaart u tijd en vergroot de
betrokkenheid van de patiënt. U bepaalt zelf welke gegevens de patiënt
via het portaal te zien krijgen.

De slimme agenda
De agenda van James is slim en eenvoudig. Niet alleen u, maar ook uw
cliënten kunnen afspraken plannen: dit gebeurt dan via het cliëntenportaal
op basis van door u opgestelde roosterregels. Resultaat: rust in uw agenda.
Meer gemak? Maak gebruik van ons Afsprakenbureau. Snel, gemakkelijk
en foutloos.

James Software
www.james-software.nl
info@james-software.nl
088-7527201
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Door de ogen van …
In de rubriek ‘door de ogen van’ wordt een aantal vragen voorgelegd aan een
persoon die op een of andere manier te maken heeft, of heeft gehad, met
logopedie, of een logopedist. Deze persoon kan een patiënt zijn, maar ook een
familielid van een patiënt, of een arts, of een leerkracht. Deze maand is een
kinderarts aan het woord.
AUTEUR ANNERIET NUBÉ

Brigitte Timmers-Raaijmaakers werkt sinds 2001 als kinderarts in het
Wilhelmina Kinderziekenhuis. Zij is onder andere verbonden aan het
schisisteam en het team voor kinderen met een 22q11 deletie (velo
cardiofaciaal (VCF) syndroom). In beide teams werkt zij veel samen
met logopedisten. Daarnaast komt zij in haar werk kinderen tegen met
spraak-taal en/of voedingsproblemen.

pediste een kind onder behandeling heeft met een taalspraakpro
bleem zonder dat de diagnose al bekend is, en dat zij vervolgens
oppert of er geen sprake zou kunnen zijn van een 22q11 deletie. Het
zijn vaak kinderen met een typisch uiterlijk en een hypernasale spraak,
maar je moet er maar net aan denken. Als de diagnose dan op tijd
wordt gesteld, kun je veel getob gedurende vele jaren voor zijn.’

Als kinderarts kun je eigenlijk niet zonder logopedisten omdat com
municatie, spraak en taal zo’n belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling van een
kind, aldus Brigitte. Ook bij kinderen met
een verdenking van slikproblemen wordt
er veel samengewerkt: ‘De logopedisten
in het WKZ zijn ook verbonden aan het
zogenaamde slikteam. Zij doen uitgebreid
onderzoek samen met de KNO arts,
waarbij ook vaak een röntgenonderzoek
met contrast wordt verricht om te kijken
hoe de slikfunctie is. Dit levert voor een
kinderarts vaak uitermate waardevolle in
formatie op, bijvoorbeeld of het veilig is
om een kind orale voeding aan te bieden
of er beter kan worden overgegaan op
sondevoeding, of dat er een tussenweg
nodig is bijvoorbeeld door het indikken van de voeding. Hierover geven
de logopedisten advies.’

De logopedisten in het ziekenhuis werken vaak samen met de colle
ga’s in de eerste lijn. Hierover zegt Brigit
te: ‘Wat ze vaak heel mooi doen is eerst
diagnostiek uitvoeren naar een spraaktaalstoornis en dan zo nodig verwijzen
naar een logopedie praktijk in de omge
ving, waarbij er onderling overleg is over
adviezen rondom het behandelplan en de
voortgang van de behandeling.’

Als kinderarts kun je
eigenlijk niet zonder
logopedisten omdat
communicatie, spraak
en taal zo’n belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling van een kind

Brigitte vindt het mooi om te zien hoe bijvoorbeeld bij de jongere kin
deren met voedingsproblemen met een paar eenvoudige effectieve
adviezen van de logopediste veel ellende op latere leeftijd kan worden
voorkomen. Ook ziet zij dat logopedisten vaak goede adviezen geven
over keuze van onderwijs. Niet alleen op het gebied van behandeling,
maar ook bij diagnostiek ziet zij meerwaarde: ´Bij onze groep met kin
deren met een 22q11 deletie vind ik het altijd heel mooi als een logo
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Tussen logopedisten onderling ziet Bri
gitte veel verschillen wat betreft ervaring
en expertise met specifieke stoornissen.
Bijvoorbeeld bij het schisisteam, waar de
logopedisten heel specifiek hun eigen ex
pertise toevoegen aan de bevindingen
van het team zodat een gezamenlijk be

handelplan wordt gemaakt.
Als er echt dingen zijn die overgedragen moeten worden vindt Brigitte
het het prettigst om één op één contact te hebben: ‘Het werkt altijd
veel beter als je bepaalde zaken even via de telefoon kunt bespreken,
dan wanneer je het alleen via een brief te lezen krijgt. Dat geldt zowel
voor de logopedistes in de eigen praktijk als in het ziekenhuis. Dat
hoeft natuurlijk niet voor elk kind want het moet wel werkbaar blijven,
maar vooral voor de kinderen waar echt iets mee aan de hand is dat
de aandacht behoeft.’
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Voice Bubbling
Therapy
Waarom bellenblazen een positief effect heeft op de
stemplooien

auteurs

j.t. ramlakhan
TRANSPORT PHENOMENA, DEPT.
C HEMICAL ENGINEERING, DELFT
U NIVERSITY OF TECHNOLOGY

m.j.a. oosterbaan-beks
PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE &
C OACHING DELFT

b.e. goes-de graaff

Om problemen met de stem te verhelpen wordt in Nederland sinds een paar jaar in de
logopedie en zangpedagogiek gebruik gemaakt van het blazen van belletjes (Simberg & Laine, 2007; Sihvo & Denizoglu, 2007) door een siliconen slangetje (Lax Vox) of
glazen buisje (Voice Bubbling Therapy, VBT) dat in een laagje water is gestoken. Het
mooie van de methode is dat er geen dure apparatuur voor nodig is; een eenvoudig
glazen buisje en een bakje water volstaan. Tegelijkertijd is het moeilijk te geloven dat
door zoiets eenvoudigs als bubbelen in water de stemplooien beter functioneren en
zelfs kunnen genezen. Reden om te bestuderen wat er gebeurt tijdens het blazen van
de belletjes. We zoeken naar een natuurkundige beschrijving: wat betekent het voor
de mond- en keelholte als er door een buisje belletjes in water worden geblazen? Wat
is de rol van het water? Worden stemproblemen ook verholpen wanneer geblazen
wordt door een buisje zonder water, een methode die ook wel gebruikt wordt?

LOGOPEDIEPRAKTIJK BARBARA GOES
ROTTERDAM

j.w. arendse
AFDELING KNO-HEELKUNDE, IKAZIA
Z IEKENHUIS, ROTTERDAM

r.f. mudde
TRANSPORT PHENOMENA, DEPT.
C HEMICAL ENGINEERING, DELFT
U NIVERSITY OF TECHNOLOGY
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Door gebruik te maken van een hoge snel
heidscamera kan het proces van de belvor
ming aan het uiteinde van het buisje bestu
deerd worden. Op basis hiervan wordt een
model voorgesteld, dat de drukvariaties in
de mond- en keelholte beschrijft. Er lijkt
geen principieel verschil te zijn tussen Lax
Vox en VBT. In de praktijk zal er verschil zijn
in de lengte en diameter van de gebruikte
buisjes of slangetjes, vooral bij de slange
tjes die van een lange rol afgeknipt worden.
Van standaardisering of aanpassing aan de
patiënt is nog geen sprake. Daarvoor is
eerst onderzoek nodig dat in kaart brengt
hoe de afmetingen van de buisjes zich ver
houden tot de patiënt. Een voordeel van
glas is dat het bij hogere temperaturen
schoongemaakt kan worden, hetgeen de
hygiëne bevordert. De methoden worden
geadviseerd in gevallen waar ontspanning
van de strottenhoofdspieren en de stem
plooien gewenst is. Te denken valt aan de
periode na een operatie aan de stemplooi

en, stemplooiontspanning bij zangers of
zangeressen na een optreden, ter onder
steuning van logopedische technieken bij
behandeling van stembandknobbels, maar
ook bij globus klachten (‘brok in de keel’).

Belvormingsproces

In fig.1 is het uiteinde van het buisje, dat
zich in het water bevindt, te zien. De uitge
blazen lucht lijkt hier als een soort pluim uit
te stromen met weinig regelmaat en een
complexe structuur. Dat is misleidend: het
menselijk oog is niet snel genoeg om de
details waar te nemen, waardoor het lijkt
alsof de bellen niet aan het uiteinde van het
buisje worden gevormd, maar ergens ver
derop in het water.

Hogesnelheidscamera
Als er echter met een hogesnelheidscame
ra beelden worden gemaakt van het uitein
de van het buisje, wordt duidelijk dat het
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FIGUUR 1. Ogenschijnlijk komt de lucht als een
continue pluim uit het buisje.

helemaal geen continue luchtstroom is, die
uit het buisje komt. Er zijn films gemaakt
van het bubbelen met 1000 beelden per
seconde. De opstelling is zo ingericht, dat
de camera inzoomt op een gebiedje van
4,5cm bij 3,4cm rond het uiteinde van het
buisje. Daarmee bereiken we een hoge re
solutie (178 pixels per cm) zodat details
kleiner dan 0,1 mm zichtbaar zijn, voldoen
de om de details van het belvormingspro
ces in beeld te brengen. De foto’s hieronder
(Fig.2a-h) illustreren dat het juist een heel
geordend proces is, waar we verschillende
stadia in kunnen onderscheiden.

FIGUUR 2A-B. Vorming en loslaten van een bel.

FIGUUR 2C-D. Vorming van een tweede bel, die in de
eerste gezogen wordt.

FIGUUR 2E-F. Ontsnappen van de bel en
terugstroming van water het buisje in.

FIGUUR 2G-H. Indringing van water gevolgd door
vorming van nieuwe bel.

In het eerste stadium wordt een bel ge
vormd aan het uiteinde van het buisje. Deze
bel groeit en is op een zeker moment zo
groot, dat hij loslaat en opstijgt. Een klein
beetje water stroomt terug in het buisje.
Echter, vrijwel direct hierna wordt een twee
de bel gevormd, die achter de eerste aan
schiet en daarin opgezogen wordt. Vervol
gens stroomt er opnieuw water het buisje
in. Er ontsnapt nu geen lucht uit het buisje,
zodat de luchtdruk in de mond, keel en het
buisje oploopt. De druk in de longen is nog
steeds hoger dan in de mond, zodat er lucht
vanuit de longen de mond- en keelholte in
stroomt. Tegelijkertijd duwt het water dat
het buisje instroomt ook lucht terug de
mond- en keelholte in.
Als de druk voldoende groot is, wordt het
water uit het buisje geduwd en start de vor
ming van de volgende bel. Het proces her
haalt zich nu.
Een cyclus duurt ongeveer 0.12 seconde,
waarna het hele proces zich herhaalt. Dit
leidt tot een pulserende druk in zowel de
keel als de mond met een frequentie van
ongeveer 8 Hz.
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Samenvattend: de beelden van de hoge
snelheidscamera laten zien, dat het belvor
mingsproces repeterend is met per cyclus
twee bellen en een periode van 0.12 se
conde. Een cyclus bestaat steeds uit de
vorming van twee bellen, elk gevolgd door
een terugstroming van water het buisje in.
Door deze terugstroming stagneert de uit
stroom van lucht, terwijl de longen voor een
(vrijwel) constante aanvoer van lucht naar

de keel- en mondholte zorgen. Als gevolg
hiervan loopt de druk in de keel- en mond
holte op. Zodra het water in de buis de
hoogste stand heeft bereikt, gaat er weer
lucht door het buisje stromen en daalt de
druk in de keel- en mondholte. Dit proces
zorgt voor drukfluctuaties met een relatief
lage frequentie van ongeveer 8.3 Hz, aan
merkelijk lager dan de frequenties van de
menselijke stem. Hierdoor wijkt de therapie
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De relatie tussen de drukval over de
stembanden en de snelheid van de
lucht door de luchtpijp wordt beschre
ven met behulp van een wrijvingscoëf
ficiënt (Van den Akker & Mudde, 2008).
Deze coëfficiënt hangt af van de ver
houding van de grootte van de opening
van de stembanden en van de luchtpijp.
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FIGUUR 3. Schematische weergave van het stromingssysteem

af van de resonantie-tube (Laukkanen et
al., 2007) waarbij resonantie van de mense
lijke stem wordt gebruikt om trillingen op te
wekken in de keel- en mondholte. Dit levert
frequenties op in de orde van 100 Hz.

Fysisch Model

Dit proces is ontleed en er is een modelbe
schrijving van gemaakt. In het model komt
de lucht uit de longen, die zorgen voor een
constante druk onder de stemplooien. De
stembanden vatten we op als bewegende
2 ,2
KADER 1. Drukval over )
stembanden.
#
&
kleppen, die de doorstroomopening van de
3
D
1
Δpst.b. = +1− % st.b ( . ρ v 2 luchtpijp open- en dichtmaken volgens een
	
  
2 +* $ DL ' .- 2
sinusvormig patroon. De frequentie waar
mee dit gebeurt, hangt af van de klank die
De 	
  relatie tussen de drukval over een
	
  
de gebruiker in het buisje maakt. Dat is on
rechte
buis
en
de
snelheid
van
de
lucht
	
  
geveer 120Hz (gebleken uit metingen). Na
er door,
wordt
gegeven
door
de
zoge
	
  
	
  
de stembanden stroomt de lucht de keelnaamde
Fanning frictie vergelijking
Kader	
  2	
  formule:	
  
en mondholte in, die een vast volume verte
(Van	
   den Akker & Mudde, 2008):
	
  
genwoordigen. Ten slotte stroomt de lucht
het buisje in om in het water te ontsnappen
2
als bellen. De belvorming is een proces met
buisje
buisje 	
  
veel stappen, zoals de foto’s illustreren.
	
  
Daarom is de belvorming in het model ver
	
  
vangen door een veel simpeler beschrijving.
In
de vergelijking is de snelheid nu die
Voor de therapeutische werking is het wa
van de lucht in het buisje. De parameter
ter dat aan het buisuiteinde in en uitstroomt
f is de zogenaamde Fanning frictie fac
het belangrijkste onderdeel van het proces.
tor, die op bekende wijze afhangt van
Iedere keer als er een bel loslaat, stroomt er
de luchtsnelheid in de buis.
een beetje water naar binnen en even later
KADER 2. Drukval over een buis.
weer naar buiten. In het model wordt dit na

Δp

=4f

L1
ρv
D2

EN DAN
De Voice Bubbling Therapy (VBT) blijkt een therapievorm te zijn die ingezet kan worden ter
preventie van stemstoornissen, bij stemrevalidatie of stemtraining en voor het optimaal
gebruiken van de stem. Daarmee is de VBT een welkome aanvulling op reeds langer
gebruikte en bekende methoden.
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gebootst door een zuiger, die naar binnen
en vervolgens weer terug beweegt. Zo
wordt het pulserende gedrag van de bellen
nagebootst.
De lucht stroomt vanuit de longen via de
keel en mond door het buisje naar het wa
ter. Stromingstechnisch is dit te beschrijven
met de abstractie weergegeven in Figuur 3.
De longen zorgen voor een constante
luchtdruk die enkele centimeters waterdruk
hoger is dan de omgevingsdruk. Vanuit de
longen stroomt de lucht door de stemban
den naar de keel- en mondholte. Hierbij on
dervindt de lucht weerstand, die afhangt
van de opening van de stembanden. We
modeleren dit door de stembanden de
doorgang voor de lucht sinusvormig te laten
vernauwen en verwijden. De frequentie
hiervan is gesteld op 120 Hz. Gedurende de
helft van een trilling van de stembanden zijn
de stembanden gesloten (het ‘negatieve’
deel van de sinus) en is de stroming van
lucht de keel in geblokkeerd. Gedurende de
andere helft is de weerstand voor de lucht
stroming afhankelijk van de opening die de
stembanden over laten. De relatie tussen
de drukval over de stembanden en de ope
ning is gegeven in Kader 1.
Vervolgens stroomt de lucht de keel- en
mondholte in. Door het grote volume hier
van (ongeveer 50 cm3) kunnen we aanne
men dat de luchtdruk hier ruimtelijk gezien
constant is en enkel mee varieert in de tijd.
De lucht stroomt verder het buisje in, waar
we de bijbehorende drukval ook van kun
nen modelleren. Zie Kader 2.
Tenslotte verlaat de lucht de buis door bel
len te vormen. De luchtstroming in dit bel
vormingsproces is zeer complex. Dankzij de
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analyse van de beelden van de hoge snel
heidscamera kunnen we dit evenwel mo
delleren als een zuiger die periodiek inge
drukt wordt. Daardoor blokkeert de
uitstroom van lucht en zal er zelfs een te
rugstroming van lucht door het buisje naar
de mond plaatsvinden.

Drukfluctuatie:
computersimulatie

De vorming van de bellen gaat gepaard met
een lichte drukverhoging. Dit komt door de
oppervlaktespanning die er heerst op het
water-lucht oppervlak. Dit is vergelijkbaar
met de extra druk die nodig is om een bal
lon op te blazen: het rubberen ballonvlies
oefent een terugdrukkende kracht uit. Voor
een belletje van een paar millimeter is de
drukverhoging van de orde van 10-40 Pa
(Pa staat voor Pascal, de eenheid van druk,
1 cm water druk komt overeen met 98 Pa).
Dat is weinig, maar goed vergelijkbaar met
de overdruk die de longen moeten leveren
om de druk van het water boven de uitlaat
van het buisje te compenseren. Elke centi

“Om problemen met de stem te verhelpen
wordt in Nederland sinds een paar jaar in
de logopedie en zangpedagogiek gebruik
gemaakt van het blazen van belletjes door
een siliconen slangetje of glazen buisje.”
meter waterhoogte geeft een drukverho
ging van 100 Pa. Ook het wegdrukken van
het water geef drukvariatie. De te verwach
ten orde van grootte van de drukfluctuaties
in de keel zal daarom zo’n 20-40 Pa bedra
gen. Echter, het hierboven beschreven mo
del is niet met analytische wiskundige tech
nieken op te lossen. Daarom is dit model
vertaald in een computermodel, waarmee
een numerieke oplossing van het probleem
gemaakt kan worden. Met behulp van dit
computermodel berekenen worden de
drukfluctuaties in de mond- (oropharynx)
en keelholte (hypopharynx) berekend. De
druk in de mond- en keelholte varieert vol

gens het ritme van de gevormde belletjes:
eerst een korte puls na het ontsnappen van
de eerste bel, gevolgd door een wat langere
puls als de tweede bel loslaat en samen
vloeit met de eerste (zie figuur 4). Uiteraard
is ook de invloed van de vibrerende stem
banden te zien: een hoog frequente trilling
met geringe amplitude.
In de computersimulaties is de actie van het
water dat het buisje instroomt geschemati
seerd en vervangen door een drukverho
ging aan de uitgang van het buisje. Daarom
is de drukverhoging als gevolg van de eer
ste en de tweede bel in een cyclus precies

FIGUUR 4. Drukfluctuaties in oropharynx en hypopharynx.
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“Om problemen met de stem te verhelpen
wordt in Nederland sinds een paar jaar in
de logopedie en zangpedagogiek gebruik
gemaakt van het blazen van belletjes door
een siliconen slangetje (Lax Vox) of glazen
buisje (Voice Bubbling Therapy, VBT) dat in
een laagje water is gestoken.”
even groot. In werkelijkheid zal dit niet zo
zijn en zal er een klein verschil tussen beide
pieken optreden. Dat doet echter niet af
aan het pulserende karakter: de tijdschaal
wordt bepaald door het belvormings- en
belloslatingsproces. Dit wordt weer gedic
teerd door de longdruk: hoe hoger die is,
hoe groter de luchtstroom, des te eerder
een nieuwe bel gevormd is, des te hoger de
frequentie van drukveranderingen in de
keel en mond. Het is daarom bij de therapie
van belang om met weinig longdruk te bub
belen. Dit zorgt voor voldoende ontspan
ning in het bovenlijf en de hals en gene
reert bellen met een voldoende lage
frequentie.
Endoscopische opnamen van de stemban
den en de weke delen daaromheen, ge
maakt tijdens het bubbelen, laten laagfre
quente trillingen in de weke delen van de
hypopharynx zien. De hypopharynx is het
gedeelte van de lucht – en voedselweg
rondom de ingang van het strottenhoofd.
De bovengrens ligt ter hoogte van de bo
venzijde van de tongamandelen op de ach
terzijde van de tong en de ondergrens

wordt gevormd door de slokdarmingang.
Dit is een direct gevolg van het belvor
mingsproces en de drukpulsjes die daarbij
ontstaan, zoals het model beschrijft. De
laagfrequente trillingen zijn beter in staat
dan hoogfrequente trillingen, die via de re
sonantiebuisjes opgewekt kunnen worden,
om het zachte weefsel in de keel in trilling
te brengen. Door de lage frequentie kun
nen grotere structuren, die meer massa
vertegenwoordigen, ook aan het trillen ge
bracht worden. De endoscopische opna
men lijken er op te wijzen, dat de laagfre
quente trillingen een ontspannende
werking geven die het genezingsproces ten
goede komt.

Conclusie

De werking van de VBT-methode is terug te
voeren op de processen die plaatsvinden
aan het uiteinde van het buisje tijdens het
loslaten van de belletjes. Hier worden laag
frequente drukfluctuaties opgewekt, die
zich naar de mond- en keelholte verplaat
sen. In de keel en rond de stembanden
wekken deze drukfluctuaties laagfrequente
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trillingen op in het zachte weefsel. Dit lijkt een
ontspannende werking op het weefsel te
hebben als een soort massage, die verant
woordelijk zou kunnen zijn voor de helende
werking van de methode. Daarmee wijkt het
bubbelen af van de methode waarbij alleen
door een buisje geneuried wordt. Hierbij
speelt resonantie een hoofdrol met veel ho
gere frequenties van de optredende trillingen,
die minder goed in staat zijn om het zachte
weefsel te masseren en daarmee voor ont
spanning rond de stembanden te zorgen.
In vervolgonderzoek dient enerzijds ge
toetst te worden of het model standhoudt
bij variatie van verschillende parameters,
zoals de diameter van het buisje en de ge
bruikte vloeistof om in te bubbelen. Ander
zijds is het van belang om te onderzoeken
wat nu de optimale afmetingen van het
buisje zijn. Tevens kan dan de vraag te
beantwoord worden of zo’n optimum nog
afhangt van de grootte van het aanzetstuk,
de longinhoud en/of leeftijd van de gebrui
ker. Het streven is immers om de Voice
Bubbling Therapy zo effectief mogelijk te
laten zijn voor stempatiënten, zangers en
professionele stemgebruikers.
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In deze dissertatie wordt de grammaticale ontwikkeling van kinderen
met een primaire taalontwikkelingsstoornis (TOS) tussen zes en tien
jaar in kaart gebracht en worden therapiemogelijkheden voor leerlin
gen met een TOS in de bovenbouw van het basisonderwijs onder
zocht. Een TOS wordt vastgesteld op basis van een aantal exclusieen inclusiecriteria. Gebruikelijke exclusiecriteria zijn dat de
taalstoornis niet kan worden verklaard door gehoorproblemen, aan
toonbare neurologische afwijkingen, ernstige lichamelijke of emotio
nele problemen, cognitieve beper
kingen
of
ongunstige
omgevingsinvloeden. Inclusiecrite
ria zijn onder andere dat de taalpro
blemen ernstig en hardnekkig
moeten zijn. Een TOS heeft grote
gevolgen voor het kind en zijn om
geving en grijpt in op de sociaalemotionele ontwikkeling, de leer
ontwikkeling en op communicatie
en participatie. Tot nog toe hebben
oudere basisschoolkinderen in het
onderzoek naar Nederlandstalige
kinderen met een TOS vrij weinig aandacht gekregen. Ook is er nog
weinig bekend over therapiemogelijkheden voor kinderen met een
TOS van tien jaar en ouder. De vier deelstudies uit het huidige onder
zoek leveren een bijdrage aan onze kennis over kinderen met een
TOS in de basisschoolleeftijd.
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UiL OTS

worden. Als we echter kijken naar grammaticale fouten, dan scoren
de kinderen met een TOS niet alleen ver onder het niveau van de KL
controlegroep maar ook veel lager dan de TL controlegroep. Bij de
kinderen met een TOS is de grammaticale correctheid veel lager dan
verwacht op grond van hun scores op woordenschat en taalbegrip.
Deze bevindingen kunnen het best gekarakteriseerd worden als een
onevenwichtig profiel (Leonard, 1998) of een achterstand-binnenachterstand (delay-within-delay) patroon (Rice, 2003). In ieder geval
duiden de bevindingen op een
asynchrone ontwikkeling van ver
schillende deelvaardigheden bin
nen de taalontwikkeling van kinde
ren met een TOS.

De grammaticale
ontwikkeling van
kinderen met TOS tussen
de leeftijden 6 en 10 jaar
duurt nog voort.

In de eerste deelstudie zijn de resultaten van een longitudinaal on
derzoek naar de grammaticale ontwikkeling van kinderen met een
TOS op de leeftijden van zes, zeven en acht jaar oud worden be
schreven. Voor dit onderzoek is gekeken naar grammaticale com
plexiteit en grammaticale correctheid (fouten) in de verhalen uitge
lokt met de TAK-R Verteltaken. De uitkomsten zijn gerelateerd aan
het debat of er bij TOS sprake is van een achterstand in de gram
maticale ontwikkeling of dat de taalontwikkeling ook volgens afwij
kende patronen verloopt. Uit de analyses van de verhalen van de
kinderen blijkt dat de kinderen met een TOS tussen zes en acht jaar
een continue groei laten zien in grammaticale complexiteit (gemid
delde uitingslengte en het gebruik van samengestelde zinnen). Ook
neemt het aantal grammaticale fouten (werkwoord gerelateerde en
niet-werkwoord gerelateerde fouten) af naarmate de kinderen ouder
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De tweede deelstudie bevat de re
sultaten van een longitudinaal on
derzoek naar de grammaticale ont
wikkeling van 30 kinderen met een
TOS op de leeftijden 8, 9 en 10
jaar. Bij deze studie werden even
eens TL en KL controlegroepen
(30 kinderen per groep) gebruikt. Bij de kinderen met een TOS zijn
de ontwikkeling van de grammaticale complexiteit en correctheid
vervolgens gerelateerd aan de woordenschatontwikkeling. Het doel
was om na te gaan of er een relatie tussen grammatica en woorden
schat bij de kinderen met een TOS bestaat. Bij jonge kinderen met
een normale taalontwikkeling blijken deze aspecten namelijk sterk
aan elkaar gerelateerd. Daarnaast is ook bij deze oudere kinderen
met een TOS gekeken naar de ontwikkeling van het gebruik van
dummy werkwoorden. Een kenmerk van Nederlandse kinderen met
een TOS is het overmatige gebruik van dummy werkwoorden (hulp
werkwoorden die geen betekenis dragen in de zin, zoals ‘gaan’ en
‘doen’ gecombineerd met een infinitief). Een overmatig gebruik van
deze dummy werkwoorden kan worden gezien als een indicatie van
een vertraagde grammaticale ontwikkeling. Jonge kinderen met een
normale taalontwikkeling gebruiken ook dummy werkwoorden, maar
bij deze groep dooft het gebruik van dummy werkwoorden geleide
lijk uit. Een mogelijke verklaring voor het gebruiken van dummy
werkwoorden is dat kinderen moeite hebben met de vervoeging en
verplaatsing van het lexicale werkwoord. Ze vermijden daarom deze
operaties door een dummy werkwoord in te voegen. De grammati
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cale vaardigheden van de kinderen met een TOS lieten een gestage
ontwikkeling zien tussen acht en tien jaar met betrekking tot gram
maticale complexiteit en de werkwoord gerelateerde fouten. Ook het
gebruik van dummy werkwoorden nam af. Deze afname werd niet
gevonden voor de niet-werkwoord gerelateerde fouten. Bij de kinde
ren met een TOS bleek grammaticale correctheid sterk te correleren
met scores op de TAK passieve en actieve woordenschattests en de
TAK woorddefinitietest. Een grote woordenschat ging gepaard met
lage percentages (van vooral) niet-werkwoord gerelateerde fouten
en dummy werkwoorden. De resultaten van de correlatieanalyses
bieden ondersteuning aan het declaratief /procedureel model voor
lexicon en grammatica (Ullman, 2001). Volgens dit model zijn er min
of meer gescheiden geheugensystemen verantwoordelijk voor het
leren van woorden (het declaratief geheugen) en het leren van
grammaticale regels (het procedureel geheugen). De hypothese dat
kinderen met een TOS een aangedaan procedureel geheugen
hebben (PDH: procedural deficit hypothesis, Ullman & Pierpont,
2005) met daarnaast een min of meer intact declaratief geheugen
zou verklaren dat kinderen met TOS vooral grammaticale proble
men hebben en een relatief beter ontwikkeld lexicon. Volgens de
PDH kunnen kinderen met een TOS hun relatief sterkere declara
tieve geheugen gebruiken om te compenseren voor hun zwakke
procedureel geheugen. De kinderen zouden grammaticale regels
expliciet kunnen leren door deze regels op te slaan in het declara
tieve geheugen.
Vervolgens is in de derde deelstudie de ontwikkeling van onvloei
endheden geanalyseerd in de TAK Verteltaken van 30 kinderen met
een TOS tussen acht en tien jaar. De resultaten van de TOS groep
werden opnieuw vergeleken met TL en KL controlegroepen van 30
kinderen elk. De onvloeiendheden werden geanalyseerd voor fre
quentie, type, en de positie van onvloeiendheden binnen de zin. Bij
jonge kinderen met een normale taalontwikkeling zien we een relatie
tussen vloeiendheid en de mate van taalvaardigheid. Rond 2 á 2 ½
jaar maken de meeste kinderen een periode van verhoogde onvloei
endheid door. Zodra het proces van zinsformulering meer geautoma
tiseerd verloopt, neemt deze onvloeiendheid weer af. Kinderen met
een TOS hebben grammaticale problemen en vaak ook problemen
met woordvinding. Uit diverse internationale studies is gebleken dat
kinderen met een TOS meer onvloeiendheden produceren. Dit bleek
zelfs het geval te zijn als zinnen grotendeels grammaticaal correct
geformuleerd worden (Finneran, Leonard & Miller, 2009). Een ana
lyse van de verschillende types onvloeiendheden en de posities van
onvloeiendheden binnen de zin kan inzichtelijk maken in hoeverre
grammaticale en lexicale problemen beide bijdragen aan de onvloei
endheden van kinderen met een TOS.
Onvloeiendheden in de spraak kunnen worden onderverdeeld in
twee functionele categorieën. Enerzijds zien we onvloeiendheden
die de spreker meer tijd geven voor het formuleringsproces (stille en
gevulde pauzes, herhalingen van klanken, lettergrepen, woorden en
zinsdelen) en anderzijds zien we revisies, waarbij de spreker reeds
geproduceerde spraak verbetert. Uit de analyses bleek dat er nau
welijks verschillen waren tussen de twee controlegroepen met een
normale taalontwikkeling. De kinderen met een TOS produceerden
echter wel meer onvloeiendheden dan beide controlegroepen. Het
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verschil met de TL groep was kleiner dan het verschil met de KL
groep. Deze resultaten wijzen erop dat onvloeiendheden in de spraak
meer gerelateerd zijn aan het niveau van taalvaardigheid dan aan de
leeftijd. Het aantal revisies verschilde niet tussen de groepen. Dit
suggereert dat de kinderen met een TOS niet afwijken van de con
trolegroepen in het kunnen monitoren van hun spraak. Daarnaast
vertoonden alle drie de groepen hetzelfde patroon van grammaticale
distributie van de onvloeiendheden binnen de zin. De hoogste per
centages onvloeiendheden werd gevonden aan het begin van de
uiting, gevolgd door respectievelijk aan het begin van een bijzin, aan
het begin van een zinsdeel en in woord-initiële positie. De kinderen
met een TOS produceerden echter meer onvloeiendheden in woordinitiële positie dan de controlegroepen. Deze bevinding suggereert
dat problemen met woordvinding bijdragen aan de onvloeiendheid
bij kinderen met een TOS.

“Bij kinderen met een TOS kan
de analyse van onvloeiendheden
in de spraak meer inzicht bieden
in hoeverre problemen met
grammatica en woordvinding
bijdragen aan formuleringsmoeilijkheden.”
Als laatste deelstudie is een pilotstudie gedaan naar het effect van
een metalinguïstische en multimodale taaltherapie, genaamd ‘Meta
taal’, bij oudere kinderen met een TOS. Bij deze benadering leren
kinderen grammaticale regels expliciet en het gebruik visuele onder
steuning vormt een belangrijk onderdeel van de aanpak. In de ‘Meta
taal’ pilot werden relatieve bijzinnen aangeleerd aan kinderen met
een TOS van 10 jaar en ouder. Naast het bieden van visuele onder
steuning werden ook de motorische en tactiele/kinesthetische mo
daliteiten ingeschakeld. De kinderen leerden letterlijk zinnen te bou
wen met behulp van Legoblokjes. De blokjes stonden voor
verschillende woordsoorten en grammaticale functies. Met een be
perkte set van blokjes konden alle woord- en zinsstructuren ge
bouwd worden. Het gekozen onderzoeksdesign was een quasi-ex
perimenteel design met een ‘repeated baseline’. Daarbij werden 3
nulmetingen uitgevoerd voor de start van de therapie, daarna volgde
de behandeling die werd afgesloten met een nameting direct na af
loop van de therapie. Drie maanden later werd een retentiemeting
uitgevoerd om te kijken of het geleerde ook beklijfd was. De tests
bestonden uit productietaken, nazegtaken en een begripstaak.
Twaalf kinderen werden vijf weken lang tweemaal per week behan
deld met een speciaal ontwikkeld behandelprogramma dat strikt ge
volgd werd. Gedurende de hele duur van het project bleef de behan
delaar blind voor de resultaten van de metingen. Tijdens de
baselinemetingen werd geen vooruitgang gevonden op de tests.
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“Een relatief korte multimodale
en metalinguïstische interventie
kan de grammaticale vaardigheid van oudere kinderen met
een TOS verder verbeteren.”
Direct na de therapiefase waren de kinderen significant vooruitge
gaan op de productietaken, maar niet op de begripstaak. Deze voor
uitgang op de productietaken was nog steeds aanwezig bij de reten
tiemeting. Het programma was misschien te kort of niet intensief
genoeg om ook een verbetering in het begrip van relatieve bijzinnen
teweeg te brengen. Deze pilotstudie ondersteunt het bewijs uit an
dere interventiestudies dat grammaticale problemen van oudere kin
deren met TOS effectief behandeld kunnen worden met een meta
linguïstische aanpak. De multimodale aanpak van ‘Metataal’ kan
gezien worden als een waardevolle aanvulling op al bestaande the
rapievormen. Het huidige beleid om directe interventie voor oudere

kinderen met TOS te verminderen zou dan ook heroverwogen moe
ten worden. Verder onderzoek is nodig om te kijken welke manier
van aanbieden (individueel, groep, klassikaal) en welke frequentie
het meest optimale en kosteneffectieve resultaat oplevert.
De conclusies van de vier deelstudies in deze dissertatie zijn aller
eerst dat de grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS tus
sen de leeftijden 6 en 10 jaar nog voortduurt. Zowel voor grammati
cale complexiteit en correctheid zijn er geen patronen van totale
stagnatie gevonden. Daarnaast zien we bij oudere kinderen met een
TOS een sterke associatie tussen woordenschat en grammaticale
vaardigheden. Bij kinderen met een TOS in deze leeftijdsgroep kan
de analyse van onvloeiendheden in de spraak ook meer inzicht bie
den in hoeverre problemen met grammatica en woordvinding bijdra
gen aan formulerings-moeilijkheden. Ten slotte werd gevonden dat
een relatief korte multimodale en metalinguïstische interventie de
grammaticale vaardigheid van oudere kinderen met een TOS nog
verder kan verbeteren.
Promotoren: Prof. Dr. F.N.K. Wijnen
Prof. Dr. L. Verhoeven
Copromotor: Dr. M. van Weerdenburg
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In het septembernummer plaatsten wij een
recensie van het kleurrijke boek -p-p-pa pe
gaai is jarig.
Hierbij willen wij enkele aanvullingen ver
melden. Abusievelijk stond vermeld: “voorin
het boekje is een cd met cursusmateriaal
‘Logopedie in een notendop’ toegevoegd”.
De toegevoegde CD is echter bedoeld als
audio-/luister cd bij het boekje en bevat het
gehele verhaal ingesproken met verschil
lende stemmetjes van de dieren, aangevuld
met taal-denkvragen. Het cursusmateriaal:
‘Logopedie in een notendop’ wordt aange
boden via het trainersprogramma voor logo
pedisten, zie ook www.uitgeverijbontekoe.nl.
De logopedisten kunnen na het volgen van
de training zelf de cursus: ‘Signaleren van
Logopedische problemen door leerkrachten’
geven op de scholen in de eigen regio.

De digibird is een klein, kleurrijk vogeltje dat
je los neer kunt zetten maar ook op een ring
(met geïntegreerd fluitje) kunt dragen. De
digibird heeft twee functies. Wanneer er drie
seconden geblazen wordt dan gaat het vo
geltje tsjilpen, en wanneer er gedurende drie
seconden gefloten wordt (fluit of mond) dan
gaat het vogeltje een liedje fluiten. Er is ook
nog een optie om meerdere vogels samen te
laten zingen of tsjilpen door het vormen van
een koor. Dat is een aparte stand die de ge
bruiker kan inschakelen.
De digibird is een echte gadget, maar wel
een hele leuke! Wanneer je het kind wil uit
lokken tot blazen of fluiten is het een mooie
motivator, maar ook als beloner in je therapie
is de digibird een welkome gast. De kinde
ren die er mee hebben gewerkt vonden hem
stuk voor stuk ontzettend leuk!

SAMENSTELLING:
ESTHER VAN DER DOES,
MAAIKE DE KLEIJN

bundeld zijn en de vormgeving maakt dat het
een ‘echt’ spel is geworden. De oefeningen
kunnen prima ingezet worden bij een aantal
logopedische doelstellingen bijvoorbeeld
stoornissen in de velumfunctie. Ook voor het
vergroten van het bewustzijn rondom de
ademhaling zijn de kaarten goed in te zetten.
Daarnaast zijn het ook gewoon leuke activi
teiten die als huiswerk of tussendoortje ge
daan kunnen worden. Door de afbeeldingen
vind ik het spel vooral geschikt voor kinderen
in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Voor oudere
kinderen zullen de foto’s van de jonge kinderen
misschien als kinderachtig ervaren worden.
Maaike de Kleijn, logopedist
kinderrevalidatie

Maaike de Kleijn, logopedist

EXMOCISE:
HET KLEINE ADEMSPEL
SENSO-CARE, € 9,95

Het cursusmateriaal ‘logopedie in een
notendop’ is ontwikkeld om de leerkracht op
de hoogte te brengen van het boek en zijn
mogelijkheden.

VERKRIJGBAAR VIA DIVERSE
W INKELS. MEER INFORMATIE:
HTTP://WWW.DIGIBIRDS.COM/NL

Het kleine ademspel bestaat uit een klein
doosje met daarin 32 spelkaarten, 1 hand
leiding en een Monster-Mo kaart. Er zijn 8
verschillende kleuren en binnen elke kleur
zijn er 4 verschillende moeilijkheidsgraden
die door zeedieren worden aangeduid. In de
handleiding staan een aantal spelvarianten
beschreven die het kind alleen, in tweetallen
of in groepen kan doen. Het spel is bedoeld
voor kinderen vanaf 3 jaar.
Op elke kaart staat de afbeelding van een
kind die een oefening doet gerelateerd aan
ademhaling: blazen, zuigen, snuiten, spreken,
etc.

In de facebook groep voor en door logope
disten kwam dit vogeltje al langsgevlogen.

De oefeningen zelf zijn niet nieuw of onbe
kend maar het is mooi om te zien dat ze ge

Redactie Logopedie

DIGIBIRDS
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Logopedie en kwaliteit
In Nederland krijgen jaarlijks bijna 10.000 mensen afasie: dit is een taalstoornis als gevolg van hersenbeschadiging. Afasie
beïnvloedt de communicatie en hiermee de kwaliteit van leven. De meeste mensen krijgen na het ontstaan van de afasie logopedische behandeling en begeleiding. Op dit moment loopt er een onderzoek, de Rotterdamse Afasie Therapie Studie (RATS)-3.
Logopedisten door heel Nederland werken mee. Femke Nouwens, coördinator van het onderzoek: “We onderzoeken of het
startmoment van logopedie na het ontstaan van de afasie invloed heeft op de effectiviteit van de therapie.”

Rond de inzet van logopedisten in de fase
direct na het ontstaan van de afasie zijn er
grote verschillen tussen instellingen. Er zijn
instellingen waar een logopedist diagnostiek
en therapie kan bieden, maar ook instellin
gen waar nauwelijks logopedische begelei
ding geboden kan worden.
Het advies is om bij afasie zo snel mogelijk
te beginnen met logopedie. Het is echter
niet bekend of vroeg starten met behande
ling daadwerkelijk beter is dan later begin
nen. Femke: “Onderzoek naar de invloed van
het startmoment van logopedie is van we
zenlijk belang om de kwaliteit van de zorg
direct na de beroerte te optimaliseren. Wij
zijn op zoek naar duidelijkheid over het be
lang van een snelle inzet van logopedie in
deze vroege fase.”

RATS-3 is een multicenter gerandomiseerde
gecontroleerde studie (RCT), de gouden
standaard voor effectiviteitsonderzoek.
Logopedisten van ruim tachtig instellingen
werken samen volgens een vast onder
zoeksprotocol. Deelnemers worden mid
dels loting verdeeld over twee groepen.
Femke: “Groep A start zo snel mogelijk met
intensieve taaltherapie gedurende vier we
ken. Mensen in Groep A doen een uur per
dag taaloefeningen, omdat uit internatio
naal onderzoek meer en meer blijkt dat in
tensieve taaltherapie effectiever is. Groep
B wordt in de eerste vier weken alleen be
geleid door een logopedist en start met
taaltherapie na vier weken.” Na de vier we
ken vindt evaluatie plaats van het talig func
tioneren, met herhalingen na drie en zes
maanden.

Wat kunnen de gevolgen zijn van RATS-3
voor de klinische praktijk? Vroeg starten met
therapie is bijvoorbeeld effectiever zowel op
de korte als op de lange termijn. In dat geval
moeten instellingen voldoende faciliteiten
hebben, zodat alle mensen met afasie kort na
de beroerte kunnen starten met taaltherapie.
Als er alleen op de korte termijn een effect
van de vroege start gevonden wordt, is het
voordelig om eerder te starten. Als er geen
verschil gevonden wordt, is het niet schadelijk
om later te starten met de therapie en kunnen
beschikbare mensen en middelen mogelijk
anders worden ingezet.
Femke: “De grote groep deelnemende logope
disten toont dat de beroepsgroep het belang
van wetenschappelijke onderbouwing inziet en
daar actief aan meewerkt. Door deze krach
tenbundeling wordt de studie groot genoeg
om betrouwbare conclusies op te leveren.”

SLIM.FM op NVLF-congres
SLIM.FM staat voor de vier stappen die terugkomen bij ieder “raakmoment” met bestaande of potentiële klanten;
sympathiseren, luisteren, informeren en motiveren.
Tijdens het NVLF-congres vinden er 3 actieve sessies plaats waarbij het ‘Hoe verkopen we onszelf beter?’ centraal staat. Wat leeft er
onder logopedisten, waar liggen er kansen voor de beroepsgroep en hoe maak je slimmer contact met bestaande en potentiële klanten?
Na drie kwartier intunen op SLIM.FM heb je voldoende bagage die jou als ondernemen sterker maken.
De heren van Pump up the company staan garant voor muziek, humor en wijsheid.

32

LOGOPEDIE JAARGANG 86

Nederlands tijdschrift voor Logopedie
Om naamsverwarring met andere vakbladen te voorkomen is de naam van dit tijdschrift per oktober 2014 veranderd in Nederlands
tijdschrift voor Logopedie. De inhoud blijft zoals u van ons gewend bent. Voor opmerkingen, het insturen van kopij en contact met de
redactie kunt u de redactie bereiken via redactie@nvlf.nl.

Logopedie in bestaan
bedreigd door lage tarieven
zorgverzekeraars
Woerden, 18 september 2014 - De tarieven die zorgverzekeraars aan logopedisten aanbieden voor 2015 liggen 25 procent
onder het door de NZa vastgestelde tarief van 40 euro. De beroepsvereniging van logopedisten NVLF ziet in deze tarieven een
motie van afkeuring voor de kwaliteit die logopedisten leveren. De kwaliteitsinspanning voor meer transparantie over de zorg
die de beroepsgroep dit jaar heeft ingezet, wordt opnieuw terzijde geschoven. NVLF-voorzitter Theo de Koning: “Dit is het
vierde jaar op rij dat zorgverzekeraars de logopedisten fors onderbetalen met een tarief waarover niet onderhandeld mag
worden. Het is slikken of stikken”.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onaf
hankelijk een tarief vastgesteld waar een
logopedist recht op heeft om kwaliteit te bie
den tegen beroepskosten die in overeen
stemming zijn met de kennis en ervaring.
Theo de Koning: “Dit jaar is er een kwaliteit
stoets gekomen om de logopedie voor de
patiënt en de zorgverzekeraars transparant
te maken. Maar als je de tarieven van zorg
verzekeraars serieus in overweging neemt
kom je tot één conclusie: investeren in kwa
liteit loont niet, zolang zorgverzekeraars niet
transparant zijn over hun tarieven.”
De NVLF heeft de zorgverzekeraars per
brief erop gewezen dat meer transparantie
ook meer administratie geeft. De tarieven
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van de zorgverzekeraars houden geen reke
ning met de tijd die dit kost en wat weer drukt
op de beschikbare behandeltijd. Het NZa-ta
rief is gebaseerd op kosten en tijdsbelasting
waarvoor een verhoging in drie stappen reëel
werd gevonden. Deze compensatie loopt de
beroepsgroep met de nu geboden tarieven
mis, net als in 2013 en 2014.
De kwaliteit van de zorg aan de patiënt
dreigt in het gedrang te komen. Vanuit logo
pediepraktijken komen signalen dat het
moeilijker wordt om rendabel te blijven om
dat zorgverzekeraars minder vergoeden. Lo
gopedisten hebben minder tijd om geduren
de een behandeltraject contact te houden
met leerkrachten van patiënten. Om goede
zorg te kunnen leveren is het bijvoorbeeld

nodig te weten hoe de communicatie van
het kind op school gaat.
Theo de Koning: “Het is onbestaanbaar dat
zorgverzekeraars hun inkoopbeleid in het
kader van kostenbeheersing niet inzichtelijk
maken en wij, de zorgaanbieders, daardoor
in de knel komen met onze beroepsinhoude
lijke kwaliteitsnormen. Voor onze positie bin
nen het zorgstelsel zijn we afhankelijk van
wat minister Schippers van VWS aan deze
ongelijkheid wil doen. Die laat ze voorlopig
voortbestaan door de eenzijdige eisen en ta
rieven die zorgverzekeraars ons opleggen.
De oplossing is als zorgverzekeraars wel
met de beroepsvereniging in gesprek gaan
en transparant zijn over de tarieven.”
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CURSUS
VOLLEDIGE INFORMATIE STAAT OP WWW.IKBENLOGOPEDIST.NL > CURSUS & CONGRES
31 oktober 2014
Netwerkdag AfasieNet 2014
Inlichtingen: AfasieNet, website: www.afa
sienet.com, email: info@afasienet.com
31 oktober en 21 november 2014
Afasie: diagnostiek en behandeling
Inlichtingen: HU: 088-4815214
of www.cps.hu.nl
6 en 7 en 21 november 2014
NLP voor paramedici
Inlichtingen: HU: 088-4815214
of www.cps.hu.nl
8 en 22 november 2014
Presentatiecoaching via theatertechnieken
Inlichtingen : HU: 088-4815214
of www.cps.hu.nl

8 januari en 19 februari 2015
Tweedaagse introductiecursus
GANBA
Inlichtingen: Hogeschool Rotterdam
Transfergroep ism Afasieteam Rijndam
Revalidatiecentrum www.transfergroep.nl
9 januari en 28 januari 2015
Stemtherapie bij kinderen
Inlichtingen: HU: 088-4815214
of www.cps.hu.nl
10 en 24 januari, 7 februari, 7 maart
en 13 of 20 juni 2015
Dyslexie: herkenning, onderzoek en
behandeling
Inlichtingen: HU: 088-4815214
of www.cps.hu.nl

13 en 20 november 2014
Coachend naar Gedragsverandering,
communicatie met Affectie!
Inlichtingen: Einders Educatie,
l.pascal@einders.nl, www.einders.nl

29 januari 2015
1-daagse cursus Woordbevindingsproblemen bij afasie
Inlichtingen: Hogeschool Rotterdam
Transfergroep ism Afasieteam Rijndam
Revalidatiecentrum www.transfergroep.nl

21 november 2014
3 daagse cursus afasiediagnostiek en
afasietherapie
Inlichtingen: Hogeschool Rotterdam
Transfergroep ism Rijndam Revalidatie
centrum www.transfergroep.nl

7 februari 2015
Logopedische begeleiding voor
meertalige kinderen
Inlichtingen: Hogeschool Rotterdam
Transfergroep ism Rijndam Revalidatie
centrum www.transfergroep.nl

4 december 2014
Cranio Mandibulaire Dysfunctie
Inlichtingen: Einders Educatie,
l.pascal@einders.nl, www.einders.nl

12 en 19 maart 2015
Psychogene Stem- en Spraak
stoornissen
Inlichtingen: Einders Educatie,
l.pascal@einders.nl, www.einders.nl

12 december 2014
Kennismaken met Spellen met
specht, deel 1, de voorschottraining
Inlichtingen: Hiwo, Hengelo, info@hiwo.nl,
www.hiwo.nl (http://hiwo.nl/index.php/
cursussen-en-opleidingen),
www.spellenmetspecht.nl, Tel: 074-2505011
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2 en 16 april 2015
Eet- en drinkproblemen bij kinderen
Inlichtingen: HAN VDO, (024) 353 05 71,
secretariaat.vdo-opleiding@han.nl,
www.han.nl/vdo

3, 10 en 17 september 2015
Méér dan Larynxmanipulatie
Inlichtingen: Einders Educatie,
l.pascal@einders.nl, www.einders.nl
28 september 2015
Vervolgcursus PACT in praktijk
Inlichtingen: Hogeschool Rotterdam
Transfergroep ism Afasieteam Rijndam
Revalidatiecentrum www.transfergroep.nl
1 oktober 2015
Biofeedback en Triggerpoints
Inlichtingen: Einders Educatie,
l.pascal@einders.nl, www.einders.nl

PRAATPAALTJES
MATERIAAL GEZOCHT
VOOR NIEUWE PRAKTIJK

Locatie: Westervoort
Contactinformatie: 026 213 54 70
of tanja@logopedierozeman.nl
Voor een nieuw te openen praktijk ben
ik op zoek naar tweedehands diagnos
tiek- en behandelmateriaal. Het gaat
om materialen voor neurologische
spraak-, taal en slikstoornissen voor
volwassenen. Heeft u nieuw materiaal
gekocht maar is het oude nog bruik
baar? Ik neem het graag over.

Wilt u uw cursus of congres onder de aan
dacht brengen van 4500 logopedisten? Dat
kost u slechts € 75,-. Op de website van de
NVLF wordt uw cursus of congres nog eens
uitgebreid toegelicht. Meer weten, bel met
Jilke H
 ageman van de NVLF: 0348-457077
of kijk op op www.nvlf.nl. Inzendingen voor
het novembernummer mailt u voor
14 november 2014 naar lofo@nvlf.nl.

LOGOPEDIE JAARGANG 86

COLOFON Maandblad van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie - opgericht in 1927
Logopedie is een tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en verschijnt 10 keer per jaar. Logopedisch
materiaal en boeken ter recensie zenden aan het redactiesecretariaat. Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie.
SECRETARIAAT NVLF EN REDACTIESECRETARIAAT
postadres Postbus 75, 3440 AB Woerden telefoon 0348 457070
fax 0348 418290 e-mail logopedie@nvlf.nl websites www.logopedie.nl
www.nvlf.nl | www.ikbenlogopedist.nl | www.kindentaal.nl postbank 2814400
KvK Rotterdam 40464115

REDACTIERAAD
Mw. dr. C. Blankenstijn | Mw. Drs. M. Blumenthal | Mw. Dr. M. Coppens |
Mw. R.I.I. Dharmaperwira-Prins | Mw. Dr. L. van den Engel-Hoek | Mw. dr. M.Ch. Franken
| Mw. dr. E. Gerrits | Mw. dr. J.G. Kalf | Mw. J. Overbosch | Dhr. dr. M. Stollman |
Mw. Dr. K. Wiefferink | Mw. A. van Wijk | Dhr. C. Winkelman | Dhr. Dr. R. Zwitserlood

VERENIGINGSBUREAU NVLF
Dhr T. de Koning, verenigingsmanager ad interim

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

VERENIGINGSBESTUUR
Dhr. T. de Koning, voorzitter | Mw. M.M.H. Drinkenburg-Roosendaal, penningmeester |
Mw. D.J.A. te Kaat-van den Os, MSc., secretaris | Mw. A.A.M.M. van Kollenburg |
Mw. Drs. M.E. van der List, vice voorzitter

FOTOGRAFIE
Cover: Nout Steenkamp Fotografie | Interview: Erik Kottier

ERELEDEN
prof. dr. P.H. Damsté | prof. dr. P.H. DeJonckere | drs. J.H.A. Leenders
B.J.E. Mondelaers | drs. ing. A.M.A. van Overbeek
PUBLICATIERECHT
Publicatie van een tekst houdt in dat de auteur zijn volledige rechten over
de gepubliceerde tekst afstaat aan de NVLF.
REDACTIE
Janneke de Waal-Bogers (hoofdredacteur) | Marloes Korthout | Esther van der Does |
Lydeke Fransen | Esther van Niel | Maaike de Kleijn | Anneriet Nubé
e-mail: redactie@nvlf.nl
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ONTWERP EN VORMGEVING
Oranje Vormgevers
ADVERTENTIES
Performis BV, Geert Janus 073-6895889 logopedie@performis.nl
ABONNEMENTSPRIJZEN 2014
-	 € 95,- voor instellingen zonder logopedisten in dienst
-	 € 190,- voor instellingen waar (een) logopedist(en) werkzaam zijn (is)
-	 Buitenland € 114,-. Abonnementen kunnen schriftelijk tot 1 maand voor
de vervaldatum worden -opgezegd.
-	 Losse nummers voor leden € 5,- en voor niet-leden € 12,50.
NVLF, de uitgever en de redactie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor -mogelijke
-gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie uit het tijdschrift.
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“Jullie software bracht weer groei in mijn praktijk”.
Als eenmanspraktijk sneeuwde ik bijna helemaal onder
door al die administratieve rompslomp. Sinds ik echter
met jullie software ben gaan werken is er weer overzicht
en helderheid. Daarnaast geeft het mij rust dat ik weet dat
Intramed altijd op tijd voldoet aan de eisen van de overheid
en zorgverzekeraars. Intramed is voor mij een toekomst- en
bedrijfszekere oplossing.

Via de website van Intramed heb ik gebruik kunnen maken
van een gratis proefperiode van 3 maanden. Hierdoor ben
ik aan de slag gegaan zonder kosten of verplichtingen. Al
snel bleek dat dit pakket prima
aansloot bij mijn wensen
en ben ik na 3 maanden
overgegaan tot een contract.

Intramed praktijksoftware, compleet gebruiksgemak voor de logopedist
Voldoet aan alle eisen van de kwaliteitstoets logopedie
= Formulieren voor logopedische anamnese en onderzoek
= Geluids- en videofragmenten in het patiëntendossier vastleggen
=

Beveiligd online declareren bij alle zorgverzekeraars ( VECOZO )
= Kwaliteitsjaarverslagen
= Elektronisch controleren waar uw patiënt verzekerd is
=

=

De praktijk gaat
erop vooruit
Noordkade 94 - 2741 GA Waddinxveen
Noordkade
94 - 2741 GA Waddinxveen
T 0182 62 11 07 - F 0182 62 11 99
T 0182 62 11 07 - Finfo@intramed.nl
0182 62 11 99
info@intramed.nl

Een Service Centrum waar u deskundig en vriendelijk
geholpen wordt, ook ‘s avonds!

Geschikt voor Directe Toegankelijkheid Logopedie.
= Alle betrokkenen (ouders, leerkrachten e.d.) kunt u registreren.
Deze betrokkenen kunt u direct meenemen in de correspondentie
=
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Al bijna 20.000 gebruikers werken dagelijks met de Intramed software
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Op de website treft u tevens uitgebreide productinformatie voor uw praktijk: www.intramed.nl/logopedie

