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Samenvatting 
 
Dit rapport beschrijft de resultaten van een studie naar preventieve logopedie uitgevoerd door het 
lectoraat logopedie in opdracht van de beroepsvereniging NVLF. Deze studie beschrijft de producten 
preventieve logopedie, de wensen voor de uitvoering van de preventieve logopedie onder de huidige 
financiële omstandigheden en de kansen die het werkveld ziet voor de toekomst. Er is een 
literatuurstudie uitgevoerd naar het effect van preventieve logopedie en er zijn semi-gestructureerde 
enquêtes afgenomen bij logopedisten en managers/beleidsmedewerkers werkzaam bij GGD’s. 

Uit de resultaten blijkt dat professionals betrokken bij de preventieve logopedie veel belang hechten 
aan vroege signalering en/of screening van taalachterstanden. Met een korte tijdsinvestering kunnen 
taalachterstanden vroeg onderkend worden, waarmee bredere consequenties van taalproblemen op 
latere leeftijd (gedrag, schooluitval) kunnen worden voorkomen. Uit de enquêtes blijkt een voorkeur 
voor de inzet van preventieve logopedie bij de vroegsignalering/screening op de leeftijd van 0-4 jaar met 
behoud van de mogelijkheid voor screening op de basisschoolleeftijd. Tevens wordt de rol van de 
logopedist als deskundigheidsbevorderaar/coach voor andere, bij het kind betrokken professionals sterk 
benadrukt in de enquêtes. Bevindingen in de literatuur geven aan dat achterstanden en stoornissen 
door voorlichting en training aan ouders en andere deskundigen voorkomen kunnen worden. 

Uit de systematic reviews in de literatuurstudie komt naar voren dat er nu nog geen harde uitspraken 
gedaan kunnen worden over de effectiviteit van taalscreening, waarbij wordt uitgelegd dat de gebruikte 
screeningsinstrumenten vaak niet voldoen. Recent is echter in Nederland aangetoond dat er een positief 
lange termijn effect is van VTO-taalscreening op 24 maanden op de schoolloopbaan van het kind. In 
Groningen is gestart met een studie naar een universeel screeningsinstrument voor het opsporen van 
taalachterstanden. We kunnen echter al aan de slag met bestaande regionale protocollen en succesvolle  
ketenzorg van consultatiebureau naar logopedist en audiologisch centrum. Uit diverse regionale 
evaluatiestudies blijkt dat beschreven trajecten leiden tot betere vroege signalering van 
taalachterstanden en aansluiten bij de behoefte van jeugdartsen en logopedisten aan concrete 
aanbevelingen over taalscreeningsinstrument, screeningsleeftijd en verwijstraject.    

Op basis van de literatuurstudie en de gesprekken met logopedisten en managers komen we tot de 
conclusie dat er meer transparantie en uniformiteit in preventieve logopedische werkzaamheden 
gewenst is. De resultaten zijn samengevat in de volgende aanbevelingen voor de aanpak van 
preventieve logopedie in de toekomst: 1) een landelijk protocol voor het traject van vroege signalering 
en nadere beoordeling van spraak- en taalproblematiek op het consultatiebureau, 2) ondersteuning van 
de ontwikkeling van de preventief logopedist tot deskundigheidsbevorderaar/coach, 3) herdefiniëring 
van preventief logopedische werkzaamheden, 4) ontwikkelen van uniforme taalscreeningsinstrumenten 
voor verschillende leeftijden, 5) landelijk beleid en logopedische producten ontwikkelen voor 
samenwerking met onderwijs en VVE-voorzieningen. 
Hier willen we aan toevoegen dat evaluatie van trajecten en producten niet mag ontbreken zodat het 
belang en het effect van de preventieve logopedie geobjectiveerd kan worden. 
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1. Inleiding 
 
De GGD’s zijn recent opgeschrikt door bezuinigingsmaatregelen van de overheid op het gebied van zorg. 
De gemeentes bepalen de mate van bezuinigingen die aan de GGD’s en specifiek aan de preventieve 
logopedie worden opgelegd. In sommige gemeentes/regio’s zal de preventieve logopedie in de 
komende jaren in zijn huidige vorm geheel of gedeeltelijk verdwijnen. In andere gemeentes blijft 
preventieve logopedie beschikbaar, of worden (goedkopere) nieuwe producten en initiatieven 
ontwikkeld. Het is nu onduidelijk waarom sommige gemeentes op preventieve logopedie bezuinigen en 
anderen niet. Ook wordt gezien dat in sommige gemeentes een mogelijkheid gevonden is om 
alternatieve werkvormen te vinden. De beroepsvereniging NVLF heeft daarom vragen over de huidige 
stand van zaken wat betreft het aanbod van preventieve logopedie en de financiering, maar ook 
omtrent de wensen voor de uitvoering van de preventieve logopedie onder de huidige financiële 
omstandigheden en de kansen die het werkveld ziet voor de toekomst. De NVLF heeft het lectoraat 
gevraagd deze vragen te onderzoeken. In dit rapport wordt het actuele programma-aanbod bij de 
verschillende aanbieders van preventieve logopedie in Nederland weergegeven en is geïnventariseerd 
welke argumenten er zijn bij gemeenten om wel of niet te bezuinigen. Het rapport biedt inzicht in de 
effectiviteit en de opbrengst van de huidige programma’s voor preventieve logopedie.  

Recente bezuinigingen hebben geleid tot een forse reductie van de mogelijkheden voor preventieve 
logopedie in de vorm van taalscreening1 in de voorschoolse fase (groep 1 en 2 basisonderwijs). Deze 
ontwikkeling is zorgwekkend, aangezien vroege signalering/screening en diagnostiek van taal-
/spraakstoornissen juist moeten leiden tot een verkorting van de behandelduur en daarmee 
samenhangende beperking van de zorgkosten. Taalontwikkelingsstoornissen vormen één van de meest 
voorkomende aandoeningen bij peuters en kleuters. Amerikaans onderzoek toonde een prevalentie van 
7,4% aan onder 5-jarigen (Tomblin et al.,1997). Op de lange termijn kunnen aanhoudende beperkingen 
in de communicatie leiden tot sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen bij het kind (Conti-Ramsden 
& Botting, 2004). Preventieve logopedie richt zich op het voorkomen en tijdig signaleren van 
logopedische stoornissen bij jonge kinderen in de voorschoolse en basisschoolleeftijd, bij meertalige 
kinderen en bij oudere kinderen (Cox et al., 2011, p. 13). Vroege signalering door middel van screening 
bij 2-jarige kinderen levert een kostenbesparing op van ongeveer 2 miljoen euro per jaar (Van Agt, 
2011). Daarnaast vermindert signalering en behandeling van taal-/spraakstoornissen het risico op 
bijkomende gedragsproblemen op latere leeftijd. In Nederland is op dit moment geen 
taalscreeningsinstrument beschikbaar waarvan de effectiviteit voldoende aangetoond is (zie 
literatuurstudie, H. 3). Er zijn geen landelijke protocollen of richtlijnen voor signalering door 
consultatiebureaus en de rol van de logopedist. Bij een vermoeden van taalproblemen zien we een grote 
diversiteit in verwijzing en aanbod van logopedische preventieproducten. In dit project willen we zicht 
krijgen op deze diversiteit en de ideeën inventariseren die leven over ‘best practice’ voor preventieve 
logopedie. Bij overeenstemming kunnen we vanuit deze inzichten komen tot voorstellen voor een 
toekomstige werkwijze voor preventieve logopedie.  
 

Kennis uit dit project zal tevens dienen ter onderbouwing van de discussie met het gemeentelijke en 
landelijke politieke veld van zorg en onderwijs over de betekenis van preventieve logopedie in het kader 
van het voorkomen van logopedische zorg. De verkregen inzichten in de huidige producten, kosten en 
effecten maken het voor de NVLF mogelijk om een landelijk standpunt te formuleren ten aanzien van de 

                                                           
1
 In Nederland is vrijwel nergens sprake van screening, maar van gerichte verwijzing (zie ook 3.1) 
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huidige (markt)positie van de preventieve logopedie en voor de rol van de preventieve logopedie in de 
toekomst. 

Verschillende preventieve logopedische werkzaamheden worden beschreven door de NVLF in het 
Position Statement Preventieve Logopedie (Cox et al. , 2011, bijlage 2). Preventieve logopedie wordt 
veelal uitgevoerd door logopedisten werkzaam bij de Gemeentelijke Gezondheidszorg Diensten, de 
GGD’s (of GG&GD’s). Logopedisten in GGD-instellingen hebben voor hun verschillende logopedische 
werkzaamheden producten ontwikkeld die aangeboden worden aan scholen of peuterspeelzalen of 
toegepast worden binnen de GGD-Jeugdgezondheidszorg (JGZ), bijvoorbeeld op de consultatiebureaus. 
Het aanbod van logopedische producten van GGD’s verschilt in inhoud, vorm en aantal afhankelijk van 
het beschikbare budget.  

Er is geen algemeen, landelijk beleid wat betreft ‘best practice’ voor inhoud en uitvoering van 
preventieve logopedische taken. Ook is er geen zicht op de effectiviteit van preventieve logopedie. Juist 
deze stand van zaken heeft de preventieve logopedie kwetsbaar gemaakt voor de huidige bezuinigingen 
in de zorg door de (lokale) overheden. Vanuit haar taak als belangenbehartiger voor logopedisten naar 
politici, ambtenaren, beleidsmakers, bestuurders in de zorg heeft de NVLF onderstaande vraag 
geformuleerd als leidend voor het huidige onderzoek:  

Vraag uit beroepspraktijk 
Hoe kan preventieve logopedie als kwalitatief volwaardige zorg beschikbaar blijven en welke 
alternatieve financieringsbronnen kunnen hiervoor aangewend worden? 
Welk aanbodmodel ligt voor de hand als we kijken naar de zorgstructuur die zal ontstaan (denk aan 
de nieuwe taak van gemeenten in het kader van Zorg voor de Jeugd)? 
 
Deze vraag uit de beroepspraktijk is omgezet naar onderstaande onderzoeksvragen: 

1. Wat is het doel van preventieve logopedie? 
2. Welke preventieve logopedieproducten zijn er en hoe worden die gefinancierd?  
3. Is er een landelijke aanpak in preventieve logopedie?  
4. Wat is het effect van preventieve logopedie volgens beleidsmakers van gemeenten en volgens 

de professional? 
5. Hoe kan preventieve logopedie aansluiten bij ontwikkelingen waarin de huidige regering wil 

investeren zoals de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)? 
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2. Methode 
 
De vragen zijn beantwoord met behulp van literatuurstudie, inventarisatie van producten en taken in 
preventieve logopedie en semi-gestructureerde interviews met logopedisten, managers en beleids-
medewerkers betrokken bij preventieve logopedie binnen een GGD-instelling. Voor dit onderzoek 
nemen wij de preventieve logopedische werkzaamheden, zoals geformuleerd in het Position Statement 
Preventieve Logopedie als uitgangspunt:  

o Logopedisch spreekuur 

o Observatie/onderzoek op indicatie 

o Signalering 2-jarigen 

o Screening 5-jarigen 

o Vroegtijdige interventie 

o Collectieve voorlichting 

o Beleidsadvisering 

o Samenwerking 

In eerste instantie richt dit onderzoek zich op een relatief klein aantal GGD’s. Mochten de resultaten 
hiertoe aanleiding geven dan zal in een vervolgtraject een bredere groep GGD’s bevraagd worden. 

2.1 Literatuurstudie 
Het eerste deel van dit onderzoek bestond uit een studie van de wetenschappelijke (inter)nationale 
literatuur op het gebied van vroege taal-/spraaksignalering en screening en van interne rapporten en 
protocollen van de NVLF over preventieve logopedie. Deze literatuurstudie heeft zich gericht op de 
opzet en effectiviteit van preventieve logopedie. Op basis van een oriënterende literatuurstudie zijn 
vragen geformuleerd die in een semi-gestructureerd interview aan logopedisten, managers van de 
GGD’s en beleidsmedewerkers in dezelfde regio/gemeente zijn voorgelegd. 

Er is systematisch naar literatuur gezocht in verschillende databases, namelijk PubMed, ERIC, Cochrane 
en Picarta. Daarnaast is gebruik gemaakt van de HBO-Kennisbank, waar afstudeerscripties van HBO-
studenten worden gepubliceerd. De zoekmachine Google en Google Scholar zijn gebruikt om literatuur 
te vinden die niet opgenomen is in wetenschappelijke databases, maar die wel relevant is voor dit 
project. Tot slot is gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar was in het Dossier Preventieve 
Logopedie op het ledengedeelte van de website van de NVLF en werden documenten bekeken die bij de 
onderzoekers bekend waren of bekend waren gemaakt door de beleidsmedewerkers van de NVLF. 

Opgegeven Nederlandse zoektermen waren: preventieve logopedie, preventie en logopedie, 
schoollogopedie, logopedische screening en taalscreening. Opgegeven Engelse zoektermen waren: 
prevention, language, speech, screening, children, language impairment, control, effect, die in 
combinaties werden ingezet om relevante titels te verkrijgen. 

Mogelijk bruikbare artikelen werden geselecteerd op hun relevantie voor het Nederlandse preventieve 
logopedische gebied. Artikelen die ingingen op preventie van andere stoornissen dan spraak-
/taalstoornissen (bijvoorbeeld specifieke leerstoornissen als dyslexie) werden uitgesloten. Daarnaast 
werd gezocht naar recente literatuur en werden artikelen ouder dan 10 jaar geëxcludeerd, tenzij hun 
waarde bleek uit latere publicaties (wanneer er bijvoorbeeld in latere publicaties veel verwezen werd 
naar een oudere publicatie).  
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2.2 Dataverzameling via interviews  
Met logopedisten, managers en beleidsmedewerkers van de GGD’s zijn interviews afgenomen om een 
beeld te krijgen van de huidige stand van zaken ten aanzien van preventieve logopedie, de situatie in het 
verleden, het effect van de bezuinigingen en de wensen voor de toekomst.  

De interviews hebben een semi-gestructureerd karakter, dat wil zeggen dat zij zijn afgenomen aan de 
hand van een enquête die van tevoren werd toegestuurd. De interviews vonden telefonisch plaats op 
een tijdstip dat door de logopedist/manager/beleidmedewerker werd bepaald. De afname van het 
interview duurde ongeveer één uur.  

De enquête bestond uit twee versies: één voor de logopedisten en één voor de managers/ 
beleidsmedewerkers (zie Bijlage 1). De enquêtes komen overeen wat betreft algemene vragen over de 
eigen functie, de toepassing van de producten voor preventieve logopedie en vragen naar de 
effectiviteit en de toekomstvisie voor preventieve logopedie. In de versie voor de logopedisten staan 
extra vragen naar de uitvoering van de producten en bij de managers is meer doorgevraagd naar de 
financiële achtergrond en ontwikkelingen op het gebied van de preventieve logopedie. 

De eerste versie van de enquêtes is opgesteld door de onderzoekers aan de hand van inzichten uit de 
oriënterende literatuurstudie en informatie van de NVLF als opdrachtgever. Deze eerste versies zijn 
voorgelegd aan een expertpanel bestaande uit acht logopedisten, die eerder een bijdrage hebben 
geleverd aan het Position Statement Preventieve Logopedie van de NVLF (Cox et al. 2011). Aan de hand 
van de informatie van het expertpanel zijn de vragen uit de enquête aangepast en zijn de versies tot 
stand gekomen die in het onderzoek zijn gebruikt.  

2.3 Selectie GGD’s 
In Nederland verzorgen 30 GGD’s de preventieve gezondheidszorg in een gemeente of regio. Voor de 
selectie van de GGD’s zijn de volgende criteria gehanteerd: 

a) Mate van bezuiniging op preventieve logopedie: geen, volledig, gedeeltelijk 
De afgelopen jaren heeft besluitvorming door de gemeente bepaald of er op preventieve logopedie 
bezuinigd moet worden. In sommige gemeentes is er niet bezuinigd op preventieve logopedie, maar 
in andere gemeentes wordt volledig of gedeeltelijk bezuinigd op preventieve logopedie. Bij een 
gedeeltelijke bezuiniging kan er ook sprake zijn van een traject waarbij de preventieve logopedie 
geleidelijk wordt afgebouwd. 
 

b) Landelijke spreiding 
In de grote steden is meestal sprake van één GGD. Daarnaast zijn er regionale GGD’s die de 
producten voor een gebied voor meerdere gemeentes verzorgen. Om een representatief beeld te 
krijgen voor de landelijke situatie zijn de gemeentes en/of regio’s zoveel mogelijk verspreid over het 
land geselecteerd. 

Aan de hand van bovenstaande criteria zijn GGD’s per mail of telefonisch benaderd door de onder-
zoekers met de vraag of zij hun medewerking wilden verlenen tot het streefaantal van minimaal zes 
GGD’s met een voldoende spreiding over de selectiecriteria was bereikt. Bij iedere GGD zijn interviews 
afgenomen bij:  

- een logopedist, betrokken of betrokken geweest bij preventieve logopedie; 
- de manager en/of de beleidsmedewerker, verantwoordelijk of verantwoordelijk geweest voor 

preventieve logopedie en de financiering van preventieve logopedie. 
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Uiteindelijk hebben wij acht GGD’s en het Logopedisch Centrum West-Friesland bereid gevonden mee te 
werken aan het onderzoek: 

- GGD Amsterdam   geen bezuiniging  logopedist, manager 
- GGD Drenthe  geen bezuiniging  logopedist, manager 
- GGD Flevoland - Almere gedeeltelijke bezuiniging logopedist, manager 
- GGD Hart van Brabant gedeeltelijke bezuiniging logopedist, manager 
- GGD Zeeland  gedeeltelijke bezuiniging logopedist, manager 
- GGD Limburg/Zuid  volledige bezuiniging  logopedist 
- GGD Midden Nederland volledige bezuiniging  logopedist, manager, beleidsmedewerker 
- GGD Utrecht Stad  gedeeltelijke bezuiniging logopedist, beleidsmedewerker 
 
De beleidsmedewerkers zijn geïnterviewd om na te gaan hoe het proces van bezuinigen verlopen is en in 
hoeverre de het werkveld van de logopedie, met de NVLF als belangenbehartiger, in de toekomst kan 
handelen om een sterke positie in bezuinigingen op preventieve logopedie in te nemen. 

Ter aanvulling op de gegevens van de GGD’s is de enquête eveneens afgenomen bij de logopedist en 
manager van het Logopedisch Centrum West-Friesland, een vrijgevestigde prakrijk. In de regio Noord-
Holland Noord verzorgen zij de preventieve logopedie in samenwerking met de Onderwijs Begeleidings-
dienst en de GGD Hollands Noorden. De preventieve logopedie wordt door het Logopedisch Centrum al 
jaren volgens dit samenwerkingsmodel uitgevoerd, anders dan in de rest van Nederland. De gegevens 
vanuit deze constructie dragen bij aan het brede beeld dat dit project moet opleveren over de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de preventieve logopedie. 

2.4 Dataverwerking 
De antwoorden op de vragen van de enquête zijn verwerkt in een Excel-sheet. De enquêtes voor de 
logopedisten en de enquêtes voor de managers en de beleidsmedewerkers zijn apart verwerkt. 
Kwantitatieve gegevens (bijv. aantal en prioritering gebruikte producten) zijn opgeteld over het totaal 
aantal GGD’s en leiden zo tot rangordes van de bevindingen. Kwalitatieve gegevens (bijv. gebruik andere 
producten, wensen voor de toekomst) zijn inhoudelijk vermeld per GGD. Hieruit kunnen we afleiden in 
hoeverre GGD’s overeenkomen in de problematiek die zij ervaren en de oplossingen die zij ervoor 
gevonden hebben of wensen.  
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3. Resultaten literatuurstudie preventieve logopedie 

3.1. Primaire en secundaire preventieve logopedische taken 
In de literatuur wordt preventie opgedeeld in twee categorieën: primaire en secundaire preventie. 
Preventie richt zich op het actief voorkomen van ziekten via het beschermen en bevorderen van 
gezondheid, door enerzijds risico’s te verminderen, gezond gedrag te bevorderen en het creëren van 
voorwaarden voor een gezond bestaan (= primaire preventie) en anderzijds door het beperken van de 
gevolgen van ziekte door vroegtijdige opsporing (= secundaire preventie) (Maas, Houben & Klaassen, 
1998). 

In het Position Statement preventieve logopedie wordt de definitie van GGD Kennisnet gehanteerd (Cox 
et al., 2011; p.18). Hierin wordt aangegeven dat logopedische preventieve taken bestaan uit zowel 
primaire preventieve interventies als uit secundaire preventieve interventies. Bij primaire preventie 
wordt gedacht aan interventies om de normale communicatieve ontwikkeling te stimuleren teneinde 
stagnatie te voorkomen en bij secundaire preventieve interventies gaat het erom vroegtijdig problemen 
te onderkennen, teneinde verergering tegen te gaan. Secundaire preventie kan door middel van 
signalering of screening plaatsvinden. In de literatuur worden de begrippen signalering en screening 
veelvuldig door elkaar gebruikt. In dit rapport gebruiken wij signalering wanneer zonder gericht 
onderzoek een signaal wordt waargenomen door ouders of een deskundige en wordt overgegaan tot 
actie, terwijl screening betekent dat de hele populatie, bijvoorbeeld alle tweejarige kinderen, of een 
geselecteerde subpopulatie, zoals alle tweejarige kinderen uit achterstandswijken, worden gescreend 
met een screeningsinstrument. De term screening wordt vaak ten onrechte gebruikt voor een eerste 
korte beoordeling van de taal van het kind door een logopedist na verwijzing door het consultatiebureau 
of na twijfels bij de leerkracht. Hier is echter al sprake van gerichte verwijzing. 

Volgens de Guidelines van het CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de 
l'Union Européenne) (www.cplol.eu) houdt screening in dat door een snelle procedure een onderscheid 
gemaakt wordt tussen pluis en niet-pluis en dat screening los staat van diagnosticeren. Een screening 
voor spraak-/taalontwikkelingsproblemen kan ook door andere (medische) professionals worden 
uitgevoerd, als artsen, verpleegkundigen, psychologen of leerkrachten. De ‘Guidelines for prevention in 
speech and language therapy’ (2000, www.cplol.eu) geven aan dat taken als voorlichting, scholing en 
training aan professionals die met de logopedische doelgroep te maken hebben tot de primaire 
preventieve taken van de logopedist behoren. Het doel van voorlichting en deskundigheidsbevordering 
moet zijn dat de betrokkenen zich beter bewust zijn van de normale ontwikkeling en signaalgevoelig 
worden voor een afwijkende ontwikkeling.  

Maas (2000) pleit voor de integratie van primaire preventie en secundaire preventie in een vroeg 
stadium van de spraak-taalontwikkeling (2-4 jaar), waarbij de logopedist geen signalerende maar een 
meer voorlichtende of trainende rol heeft. Vervolgens zou zij een rol kunnen spelen bij het identificeren 
van mogelijke kinderen met een spraaktaalprobleem, na signalering door de ouders of andere deskun-
digen. Ook Wilterdink (2003; 2006) geeft aan dat door de veranderingen in de preventieve logopedie 
het accent van het takenpakket van de preventief werkende logopedist zal verschuiven van secundaire 
naar primaire preventie en dat ook de leeftijd van de doelgroep zal verschuiven naar een jongere 
doelgroep (peuters) dan in het verleden werd gezien (kleuters). Wilterdink geeft aan dat in West-
Friesland het beleid sinds lange tijd gericht is op vroege signalering van spraak/-taalproblemen door 
betrokken professionals, waarbij de logopedist gezorgd heeft voor de bevordering van de deskundigheid 
van deze professionals (peuterspeelzaalleidsters, artsen, verpleegkundigen, leerkrachten en ouders). 
Hierdoor worden in West-Friesland minder kinderen voor logopedische behandeling verwezen op  

http://www.cplol.eu/
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5-jarige leeftijd, tijdens een periodiek geneeskundig onderzoek door de schoolarts. Wilterdink is van 
mening dat de logopedist zichzelf duidelijk moet profileren om haar rol in het gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid duidelijk te maken. 

Wat betreft de secundaire taken benoemen de CPLOL Guidelines de screening en vroegtijdige 
onderkenning van stoornissen. Deze taken komen overeen met wat Cox et al. (2011) beschrijven in het 
Position Statement preventieve logopedie, namelijk signaleren, adviseren, voorlichten en eventueel 
verwijzen. In het volgende bespreken we de internationale literatuur en richten daarna de focus op de 
werkwijzen en effecten die in de nationale literatuur zijn teruggevonden. 

3.2 Effectiviteit spraak taalscreening in internationale literatuur  
De internationale literatuur gaat vooral in op secundaire preventie en beschrijft de uitkomsten van 
studies over taalscreening. Nelson, Nygren, Walker & Panoscha (2006) voerden een review uit naar de 
effectiviteit van vroege taal-spraakscreening, maar vonden geen studies waarin het effect van screening 
op latere spraak- en taalontwikkeling werd onderzocht en die voldeden aan hun criteria voor de 
systematic review. Wel reviewden zij 22 studies naar de accuraatheid van korte (voornamelijk 
Amerikaanse) screeningsmethodes in het identificeren van kinderen met spraak-/taalproblemen. Zij 
vonden een wijde range en hoge mate aan variatie in sensitiviteit (terecht geïdentificeerd) en 
specificiteit (terecht afgewezen). Door de grote variatie in sensitiviteit/specificiteit van de gereviewde 
screeningsmethodes op alle leeftijden concluderen Nelson en collega’s dat het niet mogelijk is om een 
voorkeur te geven aan één bepaalde taalscreeningsmethode op één bepaalde leeftijd. Verder geven zij 
aan dat de geëvalueerde screeningsinstrumenten vaak niet als dusdanig waren ontworpen, 
verschillende domeinen onderzoeken en dat een gouden standaard voor testen en screenen ontbreekt.  

Nelson et al. (2006) geven aan dat de rol van risicofactoren in de screening nog onduidelijk is. Ondanks 
dat er wel veel factoren genoemd worden (o.a. familiariteit, mannelijk geslacht, perinatale risico-
factoren), is er nog geen risicolijst die gebruikt wordt in de gezondheidszorg om risicogroepen te 
selecteren voor screening. Deze conclusie sluit aan bij diverse studies waarin onderzoek wordt gedaan 
naar voorspellers van taalstoornissen; helaas nog zonder succes.  

Onlangs verschenen de ASHA Guidelines (Crais, 2011) voor de screening en vroegbehandeling van jonge 
kinderen met spraak-/taalproblemen op basis van de meest recente studies, inzichten en expert 
opinions. Deze wijzen onder andere op het belang van het gebruik van naturalistische en functionele 
observatiemogelijkheden, zoals oudervragenlijsten of beoordelingen (‘ratings’) door ouders naast de 
gestandaardiseerde testmethodes. Dit verhoogt de betrokkenheid van ouders. Bij deze jonge 
leeftijdsgroep zou de logopedist kunnen streven naar een grotere rol voor ouders en andere 
professionals/verzorgers bij het onderkennen van spraak-/taalproblemen en het plannen van de 
interventie. Dit kan bijvoorbeeld ook in de vorm van ‘preassessment’, waarbij de logopedist voorafgaand 
aan de screening/onderzoek contact heeft met het gezin en op die manier een beeld krijgt van de 
zwakke en sterke omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. 

Voor de screening van kinderen in de basisschoolleeftijd op gehoor, visus- en spraak-/taalproblemen 
verscheen in 2012 een consensus statement van de European Federation of Audiology Societies (EFAS, 
Skarzynski & Plotrowska, 2012). De doelgroep voor screening van gehoor, visus en taal/spraak zijn 
kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar. Zij constateren dat er geen uniforme screeningsmethode is voor 
spraak-/taalproblemen en dat het onduidelijk is hoe consequent er gescreend wordt. Zij pleiten dan ook 
voor een kwaliteitscontrolesysteem om adequaat getrainde en geïnstrueerde uitvoerders van een 
screeningsprogramma te kunnen borgen. Europese samenwerking (uitwisselen kennis en best practices, 
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opbouw database, e-Health) is gewenst om bewustzijn te verhogen voor preventie van gehoor-, visus- 
en communicatieproblemen en gezondheidszorg op een hoog niveau te kunnen aanbieden. 

Samengevat kunnen we stellen dat er in de internationale literatuur geen duidelijk bewijs naar voren 
komt voor het kiezen van een bepaalde leeftijd voor screening of een gewenst screeningsinstrument. 
Internationaal wordt hierop geen consensus bereikt. Dat de screening van spraak-/taalproblemen zo 
vroeg mogelijk moet gebeuren is wel algemeen aanvaard en hiervoor zijn door de ASHA richtlijnen 
ontwikkeld. 

3.3 Effect vroege interventieprogramma’s in internationale literatuur 
In de internationale literatuur wordt veel gepubliceerd over de evaluatie van vroege interventie-
programma’s bij spraak-/taalproblemen en de inbreng van ouders, en andere professionals. In de review 
van Nelson et al. (2006) werden 25 studies naar het effect van interventieprogramma’s bestudeerd. 
Positief effect van vroege interventie (< 2 jaar) werd in één studie gevonden (Glogowska et al., 2000). 
Het meest effectief was interventie echter bij iets oudere kinderen, 3-5 jaar. Significant positieve 
effecten vonden zij voor interventies van fonologie en woordenschat, enig effect bij expressieve 
grammaticale problemen en het minst effectief waren interventies van receptieve taalproblemen. Zij 
vonden in de gereviewde studies geen verschil tussen interventies met en zonder het betrekken van 
ouders, tenzij de ouders getraind werden als uitvoerder.  

Het positieve effect van de rol van ouders in de interventie is in veel studies beschreven en is algemeen 
aanvaard (Buschmann et al., 2009; Girolametto & Weitzman, 2006; Smith & Gibbard, 2004; Hoff & 
Naigles, 2002; Tomasello & Todd, 1983). Uit onderzoek van Girolametto, Weitzman en Greenberg (2003) 
blijkt dat ook andere professionals een bijdrage kunnen leveren. In hun onderzoek betrokken zij 
peuterleidsters bij de Hanen-methode. Na training door een logopedist bleek de experimentele groep 
peuterleidsters meer gebruik te maken van de Hanen-principes dan de controlegroep. 

3.4 Signalering en screening in Nederland 
Signalering 
In Nederland vindt de signalering van mogelijke spraak-/taalproblemen bij jonge kinderen plaats op het 
consultatiebureau (Postma, 2009). De reden hiervoor is dat het consultatiebureau een groot bereik 
heeft: zo’n 75-95% van de ouders bezoeken het consultatiebureau wanneer de kinderen tussen de 0 en 
4 jaar zijn. Van der Ploeg et al. (2007) hebben een Quickscan uitgevoerd naar de beschikbare 
instrumenten om taalachterstand op te sporen en naar de eigenschappen (validiteit en uitvoerbaarheid) 
van deze instrumenten. Van deze instrumenten werd bekeken of er een instrument in aanmerking 
kwam voor landelijke implementatie, waarbij dit instrument dan als screeningsinstrument zou kunnen 
worden ingezet. Van der Ploeg et al. (2007) concluderen echter dat voor de gevonden signalerings-
instrumenten onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de sensitiviteit en specificiteit om een 
gefundeerde keuze voor een instrument dat zou kunnen dienen voor screening te maken. In Tabel 1 
wordt een overzicht gegeven van de signaleringsinstrumenten en hun testeigenschappen. Van der Ploeg 
et al. (2007) onderzochten ook het gebruik van de verschillende signaleringsinstrumenten: alle 
organisaties gebruiken het Van Wiechenonderzoek (Laurent de Angulo et al., 2006) bij bijna elk 
contactmoment, de Groninger Minimum Spreeknormen (Goorhuis-Brouwer & van der Lucht, 1995) 
worden in een derde van de instellingen voor de JGZ gebruikt en overige instrumenten (SNEL (Luinge, 
2005), Lexilijst (Schlichting & Lutje Spelberg, 2002), Lexiconlijst (Schlichting, 2006), VTO 
taalsignaleringsinstrument (de Ridder et al., 2006), N-CDI (Zink & Lejaegere, 2001) en Taalstandaard 
(Slofstra-Bremer, Van der Meulen, Lutje Spelberg, 2006)) worden gebruikt op indicatie. 
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Tabel 1. Sensitiviteit en specificiteit van verschillende signaleringsinstrumenten 
 

Instrument Sensitiviteit Specificiteit 

Groninger Minimum Spreeknormen 100% 86% 

Lexilijst Nederlands ? ? 

Lexiconlijsten Turks-Nederlands, Tarifit-Berbers en 
Marokkaans-Arabisch 

? ? 

Lexilijst Begrip ? ? 

N-CDI Lijsten (korte vorm) ? ? 

Spraak en taal Normen Eerste Lijn (SNEL) 94% 93% 

Van Wiechenonderzoek ? ? 

VTO- taalsignaleringsinstrument 2-jarigen 24-52% 97-98% 

Taalstandaard 88% 84% 

 

De percentages in Tabel 1 (Van der Ploeg, 2007) laten zien dat van slechts drie toegepaste 
signaleringsinstrumenten de sensitiviteit en specificiteit is onderzocht. De SNEL, gebaseerd op de 
Groninger Minimum Spreeknormen, heeft een hoge specificiteit en sensitiviteit (Luinge, 2005). Het VTO-
taalsignaleringsinstrument laat echter een onvoldoende sensitiviteit zien. Met dit instrument kunnen 
kinderen met een risico op taalproblemen dus gemist worden.  

In de ‘Uniforme Richtlijn Signalering Taalachterstand’ door het Platform Vroegsignalering Taalachter-
stand (2007, zie www.nsdsk.nl, www.fenac.nl) wordt een taalscreening in meerdere fases voorgesteld, 
namelijk het VTO-signaleringsinstrument op 2-jarige leeftijd aangezien het VTO-taalsignalerings-
instrument meer gericht is op taalproblemen. Bij uitval, onduidelijkheid over de uitslag of aanhoudende 
zorg bij ouders kan het instrument SNEL toegepast worden bij een volgend bezoek op het consultatie-
bureau tussen de leeftijd van 2-3 jaar. In het taalprotocol Groningen (Ruizeveld de Winter & Leijenaar, 
2006) wordt ook gebruik gemaakt van de SNEL. In het ‘Standpunt signaleren van taalachterstanden’ 
(RIVM, Postma, 2009) wordt echter gesteld dat signalering bij 0-4 jaar op het consultatiebureau alleen 
dient te gebeuren door middel van het Van Wiechenonderzoek, zolang er geen beter betrouwbaar 
instrument voor handen is. Daarnaast wordt aangegeven dat nader onderzoek moet plaatsvinden (extra 
contactmoment) wanneer er sprake is van twijfels op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, in 
ieder geval op 2-jarige leeftijd bij negatieve score het onderdeel ‘communicatie’ van het Van 
Wiechenschema, en dat bij ernstige twijfels een kind doorgestuurd dient te worden voor 
multidisciplinaire diagnostiek bij een Audiologisch Centrum. Een nadeel van het Van Wiechenschema is 
dat het geen duidelijke afkapwaarden bevat waarop verwijzing gebaseerd kan worden. Dit is wel het 
geval bij de SNEL en het VTO taalsignaleringsinstrument. Artsen verwijzen mogelijk sneller door bij 
duidelijke verwijscriteria. In Van Schie et al (2011) wordt aangetoond dat artsen de heldere criteria een 
groot voordeel vonden. Uit een retrospectief dossieronderzoek op consultatiebureaus (Klasing & Van 
der Jagt, 2003) kan het belang van een instrument met afkapwaarden eveneens worden opgemaakt: 
meer dan 50% van de kinderen die op 5-jarige leeftijd door de screenend logopedist wordt doorver-

http://www.nsdsk.nl/
http://www.fenac.nl/


Preventief in Logopedie, Lectoraat Logopedie 2012 

 

13 
 

wezen voor logopedische behandeling, heeft een aantekening voor een mogelijke achterstand of 
stoornis op het gebied van spraak-taal in het dossier staan, maar er is geen actie ondernomen. Mogelijk 
waren deze kinderen wel doorverwezen als een instrument met duidelijke afkappunten was gebruikt. 

De Koning et al. (2004) onderzochten op grote schaal de korte termijn effecten van screening. Het bleek 
dat met het inzetten van het VTO-taalsignaleringsinstrument 1,25 tot 2 keer zoveel kinderen met 
taalproblemen voor hun derde jaar waren gediagnosticeerd. 
Volgens Van Agt et al. (2007) is taalscreening op tweejarige leeftijd op de lange termijn effectief: in de 
gescreende onderzoeksgroep zaten 30% minder kinderen op het speciaal onderwijs en waren er minder 
kinderen met mondelinge taalproblemen en spellingsproblemen. De kinderen uit de gescreende groep 
bleken wel vaker te doubleren (6,1%) dan in de controlegroep (4,9%).  

Effectiviteit inzetten logopedist na vroege signalering  
Een logopedisch spreekuur is een vorm die wordt ingezet door logopedisten om primaire en secundaire 
preventie te kunnen uitvoeren. Er zijn in de literatuurstudie twee documenten gevonden die positieve 
effecten van het logopedisch spreekuur beschrijven. Konst et al. (2011) bespreekt een retrospectief 
dossieronderzoek waarin de positieve gevolgen van een samenwerkingsverband tussen Kentalis, 
ZuidZorg en MEE Zuidoost Brabant worden uiteengezet. Kinderen, waarbij een de consultatiebureauarts 
twijfelt of wanneer er sprake is van een probleem in de taal- en/of spraakontwikkeling, bezochten het 
gezamenlijk opgezette Spraak-Taalspreekuur. Voorheen werd bij twijfel een afwachtend beleid gehan-
teerd. Ook wanneer ouders weerstand hebben tegen een doorverwijzing kan een kind voor het Spraak- 
en taalspreekuur worden aangemeld. Tijdens het spreekuur worden een uitgebreide anamnese en 
taaltesten afgenomen, waarna door middel van interdisciplinair overleg vervolgbeleid wordt 
afgesproken. Uit dit evaluatieonderzoek blijkt dat slechts bij 9% van de onderzochte kinderen 
uiteindelijk een afwachtend beleid werd geadviseerd. Bij zeker 76% van de kinderen was sprake van een 
duidelijk probleem in de spraaktaalontwikkeling. Het blijkt dat deze kinderen pas later waren 
geïdentificeerd wanneer het Spraak- en Taalspreekuur niet had plaatsgevonden, waardoor deze 
kinderen langer op interventie hadden moeten wachten. 
Van Bambost en Dieleman (2011) vergeleken regio’s met een verschillende opzet van de preventieve 
logopedie: één regio waar wel een logopedisch spreekuur voor kinderen van twee jaar was ingericht en 
twee waarbij dit niet het geval was. Vervolgens zijn de gevolgen van het inzetten van het logopedisch 
spreekuur op de screening voor 5-jarigen op het basisonderwijs bekeken. Er bleken significant meer 
kinderen op 5-jarige leeftijd reeds in behandeling te zijn in de regio waar het logopedische spreekuur 
wel ingezet werd. Daarnaast werden er significant minder kinderen vanuit de 5-jarigenscreening 
doorverwezen naar curatieve logopedie en behaalden de gescreende kinderen een significant hogere 
screeningsscore dan in de regio’s waar geen logopedisch spreekuur werd gehouden. Deze resultaten 
suggereren dat kinderen met spraak-/taalproblemen op 2-jarige leeftijd in de regio met een logopedisch 
spreekuur eerder waren gesignaleerd en verwezen.  
 
Logopedische screening vijfjarigen 
Logopedisten houden zich sinds lange tijd bezig met secundaire preventie bij kleuters door middel van 
de 5-jarigen screening op de basisschool. Dit is niet uitsluitend een screening op het gebied van taal. In 
deze screening, met een duur van ongeveer 20 minuten, worden kinderen met problemen op het gebied 
van spraak, taal, gehoor, stem, vloeiendheid, mondgewoonten en leesvoorwaarden/auditieve vaardig-
heden door de logopedist gesignaleerd en waar nodig doorverwezen. Het percentage kinderen dat 
uitvalt op deze screening ligt tussen de 37 en 55% (Van der Ploeg, Lanting & Verkerk, 2005). Kleberg en 
Van Stam (2008) geven aan dat het afnemen van deze screening wat betreft de taalontwikkeling laat is 
en dat de leeftijd van vijf jaar voornamelijk gunstig is voor signalering van fonetische spraakproblemen 
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en problemen in de leesvoorwaarden/auditieve verwerking. Instrumenten die voor deze screening 
gebruikt worden verschillen per regio in Nederland. Er wordt gebruik gemaakt van het Logopedisch 
Screeningsinstrument (LSI), waarin het Taalscreeningsinstrument (TSI) is opgenomen. Tevens maakt men 
in veel regio’s gebruik van eigen ontwikkelde screeningsinstrumenten. Ook kan gebruik gemaakt worden 
van de Groninger Minimum Spreeknormen (GMS), wat meestal wordt gedaan door een arts of 
verpleegkundige (van der Ploeg et al. 2005).  

In de regio Noord-Kennermerland is een retrospectief dossieronderzoek gedaan bij 434 kinderen die bij 
de 5-jarigenscreening zijn doorverwezen voor logopedische behandeling (Klasing & Van der Jagt, 2003). 
Bij ruim een kwart van de kinderen (27,4%) werden in het dossier van het consultatiebureau geen 
aandachtspunten op het gebied van spraak en taal teruggevonden, maar bleek op 5-jarige leeftijd toch 
behandeling geïndiceerd. De meest voorkomende verwijsredenen waren problemen in de taal, 
articulatie en/of mondgedrag. Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak van een screening op latere 
leeftijd, aangezien niet alle logopedische stoornissen vroegtijdig te onderkennen zijn. Dit geldt 
voornamelijk voor stoornissen in de articulatie en het mondgedrag, maar het blijkt ook dat problemen in 
de taal niet allemaal vroegtijdig onderkend worden.  
 
Van der Ploeg et al. (2005) onderzochten in opdracht van het ministerie van VWS wat de validiteit, 
effectiviteit en onderbouwing is van het huidige screeningsinstrument (TSI), welke discipline de 
screening zou moeten uitvoeren en wat de gewenste follow-up zou zijn na het constateren van een 
‘niet-pluis’ situatie. Uit het onderzoek bleek dat er onvoldoende onderbouwing is voor het TSI als 
screeningsinstrument evenals voor de GMS en alle andere regionaal ontwikkelde screenings-
instrumenten. Daarnaast geven Van der Ploeg et al. (2005) aan dat de screening van kleuters het meest 
(kosten)effectief is, wanneer deze wordt opgenomen in het 5-jarigen PGO (Periodiek Geneeskundig 
Onderzoek) dat wordt uitgevoerd door de jeugdarts. Logopedisten zouden dan een rol kunnen spelen in 
de deskundigheidsbevordering van de jeugdartsen. De gewenste follow-up is volgens de onderzoekers 
multidisciplinaire diagnostiek.  
 
Het effect van de 5-jarigen screening is slechts op hele kleine schaal onderzocht door Van de Kamp, 
Karelse en Van der Put (2011). Het betreft hier een afstudeeronderzoek van logopediestudenten, 
waarbij twee kleuterklassen (N=60) werden vergeleken op hun prestatie op de Schlichting 
Woordontwikkelingstest. In de ene gemeente werd de 5-jarigenscreening uitgevoerd, in de andere 
gemeente niet. Het blijkt dat in de gemeente zonder logopedische screening meer kinderen die niet 
bekend zijn bij een logopedist een ondergemiddelde score behalen (13%) dan in de gemeente waar de 
screening wel wordt uitgevoerd (0%). Daarnaast is het percentage kinderen met logopedie in de 
gemeente waar wel gescreend wordt hoger dan in de gemeente waar niet gescreend wordt. Dit 
suggereert dat ook andere logopedische problemen dan taalproblemen door de preventieve logopedie 
zijn opgespoord.  
 

3.5 Conclusie literatuurstudie 
In een gecontroleerde Nederlandse studie naar het effect van vroege taalscreening worden zowel korte 
termijn als lange termijn voordelen genoemd (De Koning et al.,2004, Van Agt et al., 2011). De meest 
recente systematic review van Nelson e.a. (2006) concludeert echter dat het effect van taalscreening 
nog onvoldoende is aangetoond, onder andere omdat er geen geschikte taalscreeningsinstrumenten zijn 
ontwikkeld en gebruikt in de screeningstudies. In verschillende nationaal gerapporteerde onderzoeken 
(Klasing & Van der Jagt, 2003; Konst et al., 2011; Van Bambost & Dieleman, 2011) wordt het klinisch 
belang van vroegtijdige screening of onderzoek aangetoond. Daarnaast lijkt ook signalering op latere 
leeftijd van belang, aangezien spraak-/taalproblemen ook op een latere leeftijd nog kunnen ontstaan of 
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op jonge leeftijd gemist zijn (Klasing & Van der Jagt, 2003; Van de Kamp et al., 2011).  
 
In het literatuuronderzoek zijn geen nadelige effecten van een vroegtijdige screening gevonden. Vanuit 
de klinische praktijk, de Jeugdgezondheidszorg en logopedist is er een duidelijke vraag om screening of 
signalering van taalachterstanden. Het ontbreken van duidelijk wetenschappelijk bewijs voor het effect 
van taalscreening betekent niet dat dit zinloos zou zijn. Er is meer onderzoek nodig naar goed voor-
spellende screeningsinstrumenten en longitudinale follow-up van kinderen. Het afnemen van een van 
de taalsignaleringsinstrumenten met een duidelijk afkappunt vraagt slechts een korte tijdsinvestering en 
zou veel gevallen van spraak-/taalproblemen kunnen onderkennen. De rol van de logopedist bij twijfel 
van de arts (door middel van een kort taalonderzoek bij het kind of begeleiding van de ouders) is van 
toegevoegde waarde bij vroege onderkenning van spraak-/taalproblemen. 
 
Ook in Postma (2009) wordt het belang van onderkenning van taalproblemen onderkend en wordt 
aanbevolen om de verschillende beschikbare onderzoeksinstrumenten te integreren in het Van 
Wiechenonderzoek. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is in september 2011 een 
pilotonderzoek begonnen dat onderzoekt wat de resultaten zijn van deze samenvoeging (www.ncj.nl). 
Recent is ook bekend geworden dat ZonMW subsidie heeft toegekend aan het project ‘Uniforme 
screening spraak- en taalachterstanden in Nederland’ waarin een gestandaardiseerd en gevalideerde 
spraak- en taalscreeningsinstrument ontwikkeld zal worden voor Jeugdgezondheidszorg en dat 
onderdeel gaat uitmaken van het Van Wiechenonderzoek (www.nvlf.nl). Dit project zal worden 
uitgevoerd door de Hanzehogeschool, GGD Zeeland en GGD Amsterdam, het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid, de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen en de afdeling Epidemiologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een looptijd 
van vier jaar.  

  

http://www.ncj.nl/
http://www.nvlf.nl/
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4. Resultaten praktijkonderzoek preventieve logopedie 
In totaal zijn negen enquêtes voor logopedisten afgenomen en negen enquêtes voor managers en 
beleidsmedewerkers. Afname gebeurde telefonisch in een semi-gestructureerd interview. De vragen 
staan in bijlage 1 en 2. 
 
De resultaten op de enquêtes bij de logopedisten, de managers en de beleidsmedewerkers worden 
samengevat onder de thema’s: 

- Producten 
- Financiering (alleen managers) 
- Instrumenten (alleen logopedisten) 
- Bezuinigingen 
- Wensen/Kansen 
- Positieve effecten 

4.1 Enquête voor logopedisten 
De enquête is afgenomen bij negen logopedisten. Alle logopedisten hebben of hadden een uitvoerende 
taak in de preventieve logopedie. Acht logopedisten zijn/waren werkzaam voor een GGD, één logopedist 
is werkzaam voor het Logopedisch Centrum West Friesland.  

Producten 
In de enquête voor de logopedisten hebben vier vragen betrekking op het gebruik van de door de NVLF 
beschreven producten (zie 1.1.) voor de uitvoering van preventieve logopedie. Deze vragen beogen de 
ontwikkeling na te gaan van het gebruik van deze producten in het verleden ten opzichte van het heden 
en brengen in kaart welke nieuwe producten voor preventieve logopedie er ontwikkeld worden. Dit 
laatste geeft inzicht in de huidige behoeftes binnen de preventieve logopedie. Tevens wordt bevraagd 
welke disciplines op dit moment betrokken zijn bij de uitvoering van deze producten om de huidige rol 
van de logopedist bij de uitvoering van de producten na te gaan. 

Tabel 2 geeft het aantal GGD’s weer dat een product op dit moment aanbiedt en/of in het verleden 
aanbood, evenals de disciplines die bij de uitvoering een rol spelen. Het onderscheid heden/verleden is 
gemaakt op basis van een periode voor de bezuinigingen en de periode hierna. De verschillende 
betrokken disciplines zijn in de volgorde vermeld naar frequentie van voorkomen: van meest genoemde 
disciplines naar minst genoemde. Het product Samenwerking is hierbij niet van toepassing, aangezien bij 
dit product gelijke betrokkenheid van meerdere disciplines wordt verwacht.  
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Tabel 2. Aantal GGD’s dat een product aanbiedt in de huidige situatie (NU) en/of in het VERLEDEN, en de betrokken disciplines 
(volgens logopedisten). 

Product   NU in 
pakket 

VERLEDEN 
in pakket 

Betrokkenheid disciplines 

Logopedisch spreekuur 7 5 Logopedist>jeugdarts/jeugdverpleegkundige>peuterleidster 

Obs/Ondz op indicatie 6 5 Logopedist>leerkracht/IB-er>peuterleidster>CB-arts 

Signalering 2-jarigen 2 3 Jeugdarts/jeugdverpleegkunidge>logopedist 

Screening 5-jarigen 8 8 Logopedist>leerkracht/IB-er + ouders 

Vroegtijdige interventie 5 4 Logopedist>jeugdarts+peuterleidster>ouders 

Collectieve voorlichting 7 7 Logopedist>jeugdarts+peuterleidster 

Beleidsadvisering 7 4 Logopedist+managers+beleidsmedewerkers 

 
De producten Logopedisch spreekuur, Observatie/onderzoek op indicatie, Screening 5-jarigen en de 
ondersteunende producten Collectieve voorlichting en Beleidsadvisering worden op dit moment door de 
meeste GGD’s aangeboden als preventief logopedisch product. De logopedisten geven in hun interview 
aan dat het productaanbod binnen een GGD per gemeente of stadsdeel kan verschillen, aangezien de 
gemeente diensten van de GGD inkoopt. Hier is in de verwerking geen rekening mee gehouden; alle 
producten die uitgevoerd worden zijn meegerekend. Een Logopedisch spreekuur werd in het verleden 
minder vaak aangeboden en een aantal GGD’s geeft aan hiermee in een beginnende opzetfase te zijn. 
Eén GGD geeft aan dat het logopedisch spreekuur eerst in de vorm van een project is uitgevoerd, 
waarna de gemeente heeft besloten het spreekuur in te voeren bij de reguliere zorg. Beleidsadvisering 
van preventieve logopedie vormt tegenwoordig vaker onderdeel van de GGD werkzaamheden dan 
voorheen.  

Het product Signalering 2-jarigen wordt nu en werd in het verleden het minst aangeboden als preventief 
logopedisch product. Alle logopedisten geven aan dat de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige als 
eerste is betrokken en dat de logopedist pas later wordt betrokken wanneer er twijfels zijn over de 
spraak-/taalontwikkeling van een kind. In een aantal regio’s heeft de logopedist echter de mogelijkheid 
om onderzoek te doen bij kinderen op de peuterspeelzaal of voorschool (2;5-4 jaar) na een groeps-
observatie of na signalering van één van de leidsters. De preventief werkende logopedist verwijst dan 
door voor verder multidisciplinair onderzoek op een Audiologisch Centrum of behandeling in een 
vrijgevestigde praktijk. 

Bij de overige producten wordt de logopedist het meest genoemd als uitvoerder en de overige 
disciplines als signaleerders en verwijzers. In de meeste gemeenten/regio’s (7/9) voert de jeugdarts/-
verpleegkundige de 2-jarigen signalering uit. 

De 5-jarigenscreening werd in het verleden uitgevoerd door de acht bevraagde GGD’s en betrof alle 
kinderen. In het logopedisch Centrum West- Friesland vond geen vijfjarigenscreening plaats. Nu vindt 
variatie in het aanbod plaats. Naast volledige screening van alle 5-jarigen (5/9) komt het ook voor dat 
eerst een voorselectie wordt gemaakt door observatie in de klas door leerkracht of jeugdarts/-
verpleegkundige (tijdens Periodiek Geneeskundig Onderzoek, PGO) of dat onderzoek plaats vindt op 
indicatie door leerkracht of ouders (4/9). De 5-jarigenscreening wordt op scholen ook aangeboden door 
logopedisten uit de vrije vestiging (3/9). De aantallen tellen niet op tot 9, omdat veelal aangegeven 
wordt dat meerdere mogelijkheden binnen één regio voorkomen, aangezien het aanbod per gemeente 
verschillend kan zijn. 

  



Preventief in Logopedie, Lectoraat Logopedie 2012 

 

18 
 

Naast de bestaande producten worden eigen producten genoemd. Deze nieuwe producten worden vaak 
vanuit VVE-gelden gefinancierd. 

- Betrokkenheid bij multidisciplinaire overlegstructuren  
- Coaching van leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters en kinderdagverblijfmedewerkers 
- Cursussen taalstimulering aan ouders 
- Voorlichting/ cursus over interactief voorlezen 
- Taalstimuleringsgroepjes op basisschool 
- Het maken van handelingsplannen voor leerkrachten en remedial teachers op het gebied van 

spraaktaalontwikkeling of auditieve vaardigheden (niet uitgevoerd door de logopedist) 
- Selectieonderzoeken, eindmetingen en oudervoorlichtingen voor kleuterschakelklassen 
- Telefonisch spreekuur voor ouderadviezen 
- Voorlichting bij bibliotheek  
- Foldermateriaal  
- Pakketten met verschillende combinatiemogelijkheden van preventieve logopedie producten  
- Cursussen voor andere betrokken professionals (artsen, leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters) 
- Onderwijs geven op opleidingen voor artsen over de spraaktaalontwikkeling en de signalen voor 

een afwijkende ontwikkeling 
 
Instrumenten 
De instrumenten die de logopedisten van de GGD’s gebruiken bij de uitvoering van hun producten staan 
vermeld in Tabel 3. 

Tabel 3. Instrumenten per product 

Product  Instrumenten 

Logopedisch spreekuur SNEL, Lexilijst, Taalstandaard, Lexiconlijst, Schlichting taaltesten, articulatieonderzoek 

Obs/Ondz op indicatie Taalstandaard, SNEL, Lexilijst, Lexiconlijst, Schlichting taaltesten, CELF, TAK, eigen check- en 
observatielijsten 

Signalering 2-jarigen Van Wiechen, SNEL, Taalstandaard, SLS, checklist Voorschool 

Screening 5-jarigen Eigen check- en vragenlijsten, TSI, LSI,  

Vroegtijdige interventie Folders, zelfontwikkeld materiaal (PPT, film), Logo-Art 

Collectieve voorlichting Zelfontwikkelde instrumenten en materiaal (leskisten, websites), TOLK, Hanen-principes 

Beleidsadvisering Informatie NVLF 

Samenwerking Bijeenkomsten met lokale professionals (artsen, logopedisten uit vrije vestiging en speciaal 
onderwijs) 

 
Bij alle producten is er veel variatie in de gebruikte instrumenten. Bij de 2-jarigen signalering wordt het 
meest gebruik gemaakt van het Van Wiechenschema en SNEL. Tijdens Logopedische spreekuren wordt 
niet uitsluitend gescreend, maar wordt met uitgebreidere taaltestinstrumenten ook al overgegaan tot 
diagnostiek. Bij Observatie/onderzoek op indicatie wordt gebruik gemaakt van taaltestinstrumenten 
voor jonge en oudere kinderen. Opvallend is het gebruik van zelfontwikkeld materiaal bij de producten 
Observatie/onderzoek op indicatie, 5-jarigen screening en Vroegtijdige interventie. Met name bij de 5-
jarigen screening is dit het gevolg van het feit dat een screening snel uitgevoerd moet worden en dat 
men het Taalscreeningsinstrument (TSI) te oud vond of is gaan aanpassen aan de eigen situatie, 
bijvoorbeeld in het geval van veel meertalige kinderen. 
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Bezuinigingen 
De logopedisten van zeven GGD’s waar geheel of gedeeltelijk bezuinigd wordt op preventieve logopedie, 
geven aan dat de bezuinigingen het gevolg zijn van besluitvorming door de gemeente. In zes gemeentes 
is dit in overleg met de GGD gebeurd (bij één GGD was de reden niet bekend bij de logopedist). Als 
meest voorkomende reden voor de bezuinigingen wordt door de logopedisten genoemd dat de 
preventieve logopedie niet genoemd wordt in het Basistakenpakket van de GGD 
(Jeugdgezondheidszorg) en daarmee als additionele zorg wordt gezien door de gemeente. 

Wensen/Kansen 
De logopedisten werd gevraagd een rangorde aan te geven van de producten voor preventieve 
logopedie die zij willen behouden indien er bezuinigd zou moeten worden. De prioritering werd 
aangegeven op een schaal van 1 (lage prioritering) tot 9 (hoge prioritering) punten. In tabel 4 staat de 
prioritering die door de logopedisten werd gegeven aan de verschillende producten. Niet alle producten 
hebben van de logopedisten een prioritering gekregen, waardoor vooral de producten met een hoog 
aantal ‘hoog (7-9 punten)’ het meest informatief zijn. Eén logopedist heeft deze vraag in zijn geheel niet 
beantwoord. 

Tabel 4. Aantal logopedisten dat een hoge, midden of lage prioritering gaf.  

Product Hoog (7-9 punten) Midden (4-6 punten) Laag (1-3 punten) 

Logopedisch Spreekuur 7 1 0 

Obs/Ondz op indicatie 4 2 1 

Signalering 2-jarigen 2 3 1 

Screening 5-jarigen 5 3 0 

Vroegtijdige interventie 3 1 1 

Collectieve voorlichting 4 3 0 

Beleidsadvisering 0 2 3 

Samenwerking 1 3 3 

 
De meeste logopedisten geven een hoge prioritering aan het Logopedisch spreekuur (7/9) en de 5-
jarigen screening (5/9). De producten Observatie/onderzoek op indicatie en Collectieve voorlichting 
krijgen van de helft van de logopedisten een hoge prioritering. Een lage prioritering wordt door de 
logopedisten vrijwel niet gegeven, behalve aan de ondersteunende producten Beleidsadvisering (3/9) en 
Samenwerking (3/9). Alle logopedisten vonden deze vraag moeilijk te beantwoorden. Zij gaven aan dat 
Beleidsadvisering en Samenwerking eigenlijk geen aparte producten waren, deze elementen hoorden 
gewoon bij hun takenpakket. Wellicht is dit de reden voor de lage prioritering. Enkele logopedisten 
hebben geen prioritering gegeven aan producten die zij zelf niet uitvoerden en een aantal gaf daarom 
prioritering aan een onderdeel dat bij de inventarisatie van producten op “Anders” gescoord werd. 

De logopedisten werden tevens in twee open vragen uitgenodigd hun wensen voor nieuwe producten 
voor preventieve logopedie te noemen, evenals de kansen die zij in de toekomst zagen voor preventieve 
logopedie. Bij de antwoorden op deze vragen kwamen de logopedisten sterk overeen. De meest 
genoemde wensen/kansen zijn: 

- Vroege signalering op logopedisch spreekuur op het consultatiebureau op de leeftijd van 0 tot 3 
à 4 jaar, dus niet gebonden aan één leeftijd. 

- Eén genormeerd instrument ontwikkelen voor logopedische signalering/screening bij jonge en 
oudere kinderen 
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- Logopedist als expert voor deskundigheidsbevordering, coaching, voorlichting, enzovoort op 
consultbasis op het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de basisschool, binnen het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en in VVE-verband 

- Logopedist als uitvoerder van signalering/screening noemen in het Basistakenpakket  
- Uniform, landelijk aanbod van producten voor preventieve logopedie 
- Preventieve logopedie moet gezien worden als filter voor doorstroom naar de vrije vestiging. 

Positief effect 
De meeste logopedisten vonden het lastig om positieve effecten te benoemen, onder andere door het 
ontbreken van gegevens in de meeste gemeente/regio’s uit studies, notities of evaluaties. Als positief 
effect merken de logopedisten op dat door de vroege signalering op 2-jarige leeftijd en de logopedische 
spreekuren er minder kinderen uitvallen op de 5-jarigen screening. Concreet is dit ook aangetoond in 
een studie bij de GGD Zeeland (zie 3.4). Een ander positief effect is de ervaring van logopedisten dat 
deskundigheidsbevordering van andere professionals (leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, artsen) 
door logopedisten leidt tot betere signalering en het eerder doorverwijzen bij een vermoeden van 
taalontwikkelingsproblemen. 

4.2 Enquête voor managers/beleidsmedewerkers 
De enquête werd afgenomen bij zeven managers (zes van de GGD en één van het Logopedisch Centrum 
West Friesland) en twee beleidsmedewerkers. 

Financiering 
In de enquête voor de managers van de GGD’s werden vragen gesteld over de beschikbare formatie 
voor logopedie in het algemeen en over het budget dat voor activiteiten op het gebied van preventieve 
logopedie beschikbaar is en de kosten die hierbij gemaakt worden.  

Alle managers gaven aan dat het budget en de kosten overeen komen: de kosten die gemaakt worden, 
worden bepaald door het beschikbare budget en overstijgen het budget niet. Naast het beschikbare 
budget, dat wordt verkregen vanuit de gemeente is in sommige gemeenten een uitbreiding van het 
budget vanuit externe financiering van projecten. Dit betreft meestal projecten waarin samengewerkt 
wordt met het onderwijs, en daarmee vanuit het gemeentelijk onderwijsbudget (bijvoorbeeld VVE-
gelden) worden medegefinancierd. 

Niet alle managers konden aangeven wat het beschikbare budget in 2012 is voor preventieve logopedie. 
De genoemde bedragen varieerden van ca. € 55.000,- tot ca. € 500.000,-. De budgetten zijn niet 
afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente/regio. Een vergelijkbaar budget is bijvoorbeeld 
beschikbaar voor een regio met ca. 900.000 inwoners en een regio met ca. 300.000 inwoners. 

De beschikbare formatie voor logopedie is afhankelijk van het beschikbare budget en varieert bij de 
meeste GGD’s van 1- 5 fte. Bij de GGD’s waar bezuinigingen worden doorgevoerd, neemt het aantal fte’s 
in de komende jaren af tot 0-0,39 fte. Het grootste deel van het budget voor preventieve logopedie 
wordt besteed aan personele kosten. De GGD Amsterdam vormt een uitzondering: zij hebben 8,5 fte 
logopedie beschikbaar die voor slechts een klein deel door de gemeente wordt gefinancierd. Overige 
financiering vindt plaats vanuit andere gemeentelijke financieringsmogelijkheden (VVE, gemeentelijk 
achterstandenbeleid, project Taalplan). 

Producten 
Aan de managers werden dezelfde vragen gesteld als aan de logopedisten ten aanzien van de 
aangeboden producten preventieve logopedie.  
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Tabel 5. Aantal GGD’s dat een product aanbiedt in de huidige situatie (NU) en/of in het VERLEDEN, en de betrokken disciplines 
(volgens managers) 

Product   NU in 
pakket 

VERLEDEN 
in pakket 

Betrokkenheid disciplines 

Logopedisch spreekuur 8 7 Logopedist>jeugdarts/jeugdverpleegkundige>peuterleidster+ 
leerkracht 

Obs/Ondz op indicatie 7 6 Logopedist>leerkracht/IB-er>peuterleidster 

Signalering 2-jarigen 2 2 Jeugdarts/jeugdverpleegkunidge>logopedist 

Screening 5-jarigen 9 8 Logopedist>leerkracht/IB-er>jeugdarts 

Vroegtijdige interventie 6 5 Logopedist>jeugdarts+peuterleidster 

Collectieve voorlichting 8 7 Logopedist>leerkracht 

Beleidsadvisering 7 5 Logopedist>managers+beleidsmedewerkers 

 
De aangeboden producten door de GGD volgens de managers komen overeen met de aantallen 
genoemd door de logopedisten. Bij de betrokken disciplines noemen de managers eveneens dat de 
logopedist bij alle producten, behalve bij de 2-jarigen screening, de hoofdbetrokkene is. In de 
betrokkenheid van overige disciplines zit slechts lichte variatie ten opzichte van de logopedisten. 

De managers geven eveneens aan dat de 2-jarigensignalering in hun gemeente/regio voornamelijk 
wordt uitgevoerd door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige (7/9). Bij de 5-jarigenscreening wordt vaker 
de logopedist genoemd als uitvoerder (7/9). Bij de 5-jarigenscreening wordt eveneens genoemd dat 
onderzoek na signalering door leerkracht of ouders plaats vindt (5/9) of na screening (Periodiek 
Geneeskundig Onderzoek) door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige of een externe logopedist.  

Bezuinigingen 
Ten aanzien van de besluitvorming rondom de bezuinigingen op preventieve logopedie geven de 
managers aan dat de gemeente de bezuinigingen heeft bepaald in het brede kader van bezuinigingen op 
de GGD. Ook op andere afdelingen is flink bezuinigd. Bij de meeste GGD’s viel de keus echter op 
preventieve logopedie, omdat dit additionele zorg is en niet genoemd wordt in het Basistakenpakket 
Jeugdgezondheidszorg. Daardoor is de GGD ook niet wettelijk verplicht om de signalering en/of 
screening van taal- en spraakachterstanden door de logopedist te laten uitvoeren. Bij één GGD wordt 
genoemd dat een spraaktaalscreening uitgevoerd door de logopedist door die regio wel wordt gezien als 
een taak in het basispakket en dat in overleg met de gemeente de screening zo is aangepast dat deze 
minder kostbaar werd. Een ander argument vormt het feit dat logopedie onder de zorgverzekering valt. 
Ouders kunnen dus ook via deze weg logopedisch onderzoek vergoed krijgen. Dit suggereert ten 
onrechte dat ouders altijd in staat zijn het taalprobleem bij hun kind te onderkennen en hiervoor ook 
hulp zoeken.  

Wensen/Kansen 
De managers werd tevens gevraagd een rangorde aan te geven van de NVLF-producten voor preven-
tieve logopedie die zij willen behouden indien er bezuinigd zou moeten worden. De prioritering werd 
aangegeven op een schaal van 1 (lage prioritering) tot 9 (hoge prioritering) punten. In tabel 6 staat de 
prioritering die door de managers werd gegeven. Niet alle managers hebben de producten een 
prioritering gegeven. 
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Tabel 6. Aantal managers dat een hoge, midden of lage prioritering gaf.  

Product Hoog (7-9 punten) Midden (4-6 punten) Laag (1-3 punten) 

Logopedisch Spreekuur 7 0 0 

Obs/Ondz op indicatie 2 4 1 

Signalering 2-jarigen 4  1 0 

Screening 5-jarigen 2 4 1 

Vroegtijdige interventie 0 3 3 

Collectieve voorlichting 3 4 0 

Beleidsadvisering 3 1 2 

Samenwerking 3 1 1 

 
De meeste managers geven, evenals de logopedisten, een hoge prioritering aan het Logopedisch 
spreekuur, maar ook aan de signalering op 2-jarige leeftijd. Zij zien dit laatste echter vooral als een 
product om op vroege leeftijd (tussen 0 en 3 à 4 jaar) te screenen. Screening op 5-jarige leeftijd heeft bij 
de managers een gemiddelde prioriteit, terwijl de meeste logopedisten dit een hoge prioriteit gaven. 
Hoewel, zoals te verwachten, drie managers een hoge prioritering geven aan Beleidsadvisering, geven 
twee managers een lage prioriteit in vergelijking met de andere producten. In beide gevallen betreft het 
echter een ‘3’-punten waardering. Ook de managers gaven aan dat deze vraag moeilijk was te 
beantwoorden. 

De wensen van managers voor de toekomst van de preventieve logopedie sluiten aan bij de wensen van 
de logopedisten. De taken van de logopedist moeten duidelijker verankerd worden in het 
Basistakenpakket van de GGD. 

- Vroege signalering/screening die flexibel plaats vindt tussen de leeftijden van 0 tot 3 à 4 jaar. 
- Logopedist als deskundige betrokken bij de vroege signalering bijvoorbeeld in de vorm van een 

Logopedisch spreekuur op het consultatiebureau. 
- Logopedist als deskundige op consultbasis opnemen in het JGZ 0-4 jaar team. 
- Logopedist als expert voor deskundigheidsbevordering/voorlichting op het consultatiebureau, 

op de peuterspeelzaal, binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, en in multidisciplinaire teams 
op scholen en voorscholen. 

- Uitbreiding van de preventieve taken met preverbale logopedie.  

Positieve effecten 
Ondanks het ontbreken van gerichte studies zien de managers van de gemeentes/regio’s waar 
preventieve logopedie aangeboden wordt, positieve effecten in de afname van het aantal kinderen dat 
nog op de 5-jarigenscreening wordt gesignaleerd en in een betere herkenning van spraak-
/taalproblemen door andere professionals (leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, artsen). Door de 
deskundigheidsbevorderende werking van projecten op het gebied van preventieve logopedie (o.a. 
adviezen over meertaligheid) worden kinderen vroeger gesignaleerd en doorverwezen voor logopedisch 
onderzoek.  

De GGD Zeeland heeft een pilot-onderzoek gedaan naar het effect van de 2-jarigen-signalering dat reeds 
in het literatuuroverzicht is genoemd (Van Bambost & Dieleman, 2011). Bij de 5-jarigen screening bleek 
namelijk dat meer kinderen reeds in behandeling waren voor spraak-/taalproblemen in regio’s waar een 
2-jarigen screening had plaats gevonden, dan in de regio’s waarin deze niet had plaats gevonden (zie 
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paragraaf 3.2.2). Ook werden in de regio’s met een 2-jarigen screening tijdens de 5-jarigen screening 
minder kinderen doorverwezen voor logopedie dan in regio’s zonder een 2-jarigenscreening. 

Bij de GGD Amsterdam is in een eigen studie een vergelijking gemaakt tussen regio’s waar de logopedist 
wel op de voorschool observeert en onderzoekt (eventueel op signalering van de leidsters) en regio’s 
waar dit niet gebeurt. Het onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar er blijkt wel dat wanneer de 
logopedist op de voorschool aanwezig is, er minder verwijzingen naar screening bij de 5-jarigen op het 
basisonderwijs plaatsvinden. 

4.3 Conclusie onderzoek werkveld 
Uit de enquêtes afgenomen bij de logopedisten en managers blijkt bij beide groepen een duidelijke 
voorkeur voor de inzet van preventieve logopedie bij de vroegsignalering op de leeftijd van 0-4 jaar. Bij 
de meeste GGD’s geven de geïnterviewde logopedisten en managers een hoge prioritering aan een 
logopedisch spreekuur. In de praktijk wordt dit nu op verschillende manieren uitgevoerd. Bij sommige 
GGD’s vindt dit op het consultatiebureau plaats en vormt het een directe doorverwijzingsmogelijkheid 
na de 2-jarigen signalering door de jeugdarts/-verpleegkundige. Het positieve effect van een 
logopedisch spreekuur is in de literatuur beschreven (Konst, 2011; Bambost & Dieleman 2011). Meer 
kinderen die anders afwachtend beleid hadden gekregen na signalering op het consultatiebureau 
werden nu terecht verwezen naar het logopedisch spreekuur. Deze ontwikkeling ligt in de lijn van 
bevindingen in de literatuur waar uit onderzoek blijkt dat door vroegsignalering problemen op latere 
leeftijd ook op andere ontwikkelingsgebieden kunnen worden voorkomen (Van Agt, 2011, Nelson et al. 
2006).  

Bij andere GGD’s is het logopedisch spreekuur breder van opzet en kunnen niet alleen de jonge kinderen 
(0-4 jr), maar ook de kinderen op de basisschoolleeftijd gezien worden op verzoek van ouders of andere, 
bij het kind betrokken professionals, zoals peuterleidsters en leerkrachten. Bij de logopedisten is tevens 
een voorkeur te zien voor observatie en/of onderzoek op indicatie. Zij geven aan dat dit om redenen van 
efficiëntie en als gevolg van de bezuinigingen nu vaak gebeurt in plaats van een 5-jarigenscreening. Er 
wordt tegelijkertijd aangegeven in zowel de literatuur als de interviews dat een screeningsmoment op 
de leeftijd van 5 jaar nog wel gewenst is als vangnet na de vroegsignalering of voor problemen die zich 
pas bij oudere kinderen voordoen (Klasing & Van der Jagt, 2003; Van de Kamp et al., 2011).  

Bij het signaleren/screenen door andere professionals zien de logopedisten en de managers vooral een 
coachende en deskundigheidsbevorderende rol voor de logopedist. In regio’s/gemeentes waar de 
logopedist een deskundigheidsbevorderende rol heeft, blijkt dat de leerkrachten, peuterleidster en ook 
ouders inderdaad de spraak-/taalproblemen beter signaleren en eerder doorverwijzen. Ook in de 
literatuur worden positieve resultaten vermeld met de inzet van andere professionals na een training 
door de logopedist (Wilterdink, 2003, 2006). 
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5. Discussie en aanbevelingen 
 
Dit project is opgezet naar aanleiding van de wens van de NVLF om inzicht te krijgen in de praktijk van 
de preventieve logopedie in Nederland, zoals uitgevoerd door logopedisten bij GGD-instellingen. De 
preventieve logopedie is kwetsbaar voor de bezuinigingen die doorgevoerd worden bij de GGD’s, 
doordat er geen landelijke, transparante aanpak is. Voor het onderkennen van taalproblemen worden 
verschillende screenings- en signaleringsinstrumenten gebruikt, zoals SNEL en VTO-taalsignalerings-
instrument voor jonge kinderen of zelf ontwikkelde lijsten bij de oudere kinderen. Van geen van de 
gebruikte instrumenten van taalproblemen is echter bewezen dat de testeigenschappen voldoende zijn 
en effectief zijn (Quickscan, Postma 2009). Hierdoor kan geen landelijke richtlijn opgesteld worden en is 
bij iedere GGD een eigen werkwijze ontstaan voor de uitvoering van preventieve logopedie. Bij de NVLF 
en de GGD’s bestaat echter een duidelijke wens om te komen tot een uniforme werkwijze om zo 
herkenbaar te zijn en zich te kunnen profileren. 
 
Met deze situatie als uitgangspunt hebben wij logopedisten, managers en beleidsmedewerkers bij acht 
GGD-instellingen en een logopedisch centrum bevraagd naar hun huidige werkwijze en hun visie op de 
toekomst van de preventieve logopedie. De antwoorden die zij gaven op de vijf hoofdvragen voor de 
enquête zullen hier besproken worden, evenals de aanbevelingen op grond van de resultaten van de 
enquête. In dit discussiedeel zullen we vanuit het lectoraat ook reflecteren op de bevindingen. 
 
Wat is het doel van preventieve logopedie? 
Uit de enquêtes komt een helder beeld naar voren van het doel van preventieve logopedie dat zowel de 
logopedisten als de managers voor ogen hebben: vroege screening van spraak-/taalproblemen tussen  
1-4 jaar en screening van spraak-/taalproblemen op de basisschoolleeftijd om spraak-/taalproblemen zo 
snel mogelijk te onderkennen en adequaat te kunnen behandelen. De focus voor preventieve logopedie 
dient te liggen bij de vroege screening. Het behoud van screening op de basisschoolleeftijd is van belang 
als vangnet na de 2-jarigen screening en omdat spraak-/taalproblemen zich ook na de leeftijd van 2 jaar 
kunnen manifesteren. Daarnaast heeft de logopedist binnen de preventieve logopedie een onder-
steunende rol als deskundigheidsbevorderaar/coach van andere professionals bij de signalering van 
spraak-/taalproblemen op de consultatiebureaus, de peuterspeelzalen en de basisschool. 
 
Aanbevelingen:  

- Screening op 2-jarige leeftijd uitgevoerd met een combinatie van het Van Wiechenschema en de 
SNEL als screeningsinstrument om met duidelijkere criteria en afkappunten kinderen met een 
achterblijvende spraak-/taalontwikkeling te onderkennen. 

- Logopedist altijd in traject na niet-pluis beoordeling op het consultatiebureau voor nadere 
beoordeling spraak en taalniveau van het kind en begeleiding ouders, bijvoorbeeld in toeleiding 
audiologisch centrum, verwijzing voor behandeling. 

- Logopedisch onderzoek op basisschoolleeftijd na signalering door andere professionals zoals de 
leerkracht. Signalering van problemen of achterstand op het gebied van spraak, taal, gehoor, 
stem, vloeiendheid, mondgewoonten en leesvoorwaarden/auditieve vaardigheden. 

- Logopedist inzetten als expert en trainer van professionals die werken met jonge kinderen in het 
onderkennen van spraak-/taalproblemen, taalverwerving en taalstimulering.  
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Welke preventieve logopedieproducten zijn er en hoe worden die gefinancierd?  
De preventieve logopedische werkzaamheden die genoemd worden in het Position Statement zijn in dit 
project als leidraad genomen. Deze producten zijn: 

o Logopedisch spreekuur 

o Observatie/onderzoek op indicatie 

o Signalering 2-jarigen 

o Screening 5-jarigen 

o Vroegtijdige interventie 

o Collectieve voorlichting 

o Beleidsadvisering 

o Samenwerking 

De onderzoekers hebben ervaren dat de bovenstaande lijst soms tot verwarring leidt (zie ook de 
discussie over landelijke aanpak, p. 26). Het ‘Logopedisch Spreekuur’ is geen product maar een vorm 
waarin de logopedist in dienst van de GGD haar werk uitvoert. Het ‘Logopedisch spreekuur’ wordt 
gevarieerd ingevuld. Vaak wordt hier observatie/onderzoek op indicatie uitgevoerd, voorlichting 
gegeven aan ouders en toeleiding naar diagnostiek bij het audiologisch centrum of naar (logopedische) 
behandeling verzorgd. We adviseren dezen op te nemen als producten en hierbij ook werkvormen te 
noemen zoals logopedisch spreekuur, kort consult logopedie, peutertelefoon, enzovoort.  
 
Bij vroegsignalering op het consultatiebureau is de logopedist niet als eerste discipline betrokken. 
Screening 2-jarigen is daarom sec ook geen product preventieve logopedie. De logopedist verricht 
echter wel een belangrijke functie bij de deskundigheidsbevordering/coaching van de uitvoerders van de 
2-jarigen signalering. Ook kan gedacht worden aan het signaal gevoelig maken van andere professionals 
die werken met jonge kinderen, zodat deze tijdig hun zorg met de ouders of zorgverleners kunnen 
delen. Voorbeelden van deze professionals zijn: pedagogische medewerkers op kinderdag verblijven, 
voorschoolleidsters en peuterspeelzaalleidsters.  
 
Beleidsadvisering en Samenwerking werden niet duidelijk herkend als product maar worden wel gezien 
als taken of werkzaamheden van de logopedist.  
 
Uit de gesprekken met het werkveld blijkt dat screening bij 5-jarigen in het verleden een belangrijk 
product van de GGD vormde, maar door de bezuinigingen steeds vaker wordt aangeboden in een 
minder arbeidsintensieve vorm. Er is een verschuiving merkbaar van screening naar (kort) onderzoek op 
indicatie uitgevoerd door de logopedist, na signalering door een leerkracht in het basisonderwijs of de 
ouder. Deze verschuiving wordt ondersteund door het onderzoek van TNO (Van der Ploeg, 2005), waarin 
aanbevolen wordt in verband met de kosten van de screening, deze te laten aansluiten bij bestaande 
structuren zoals het reguliere periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) bij de schoolarts op 5-jarige 
leeftijd. De betrokkenheid van de logopedist is echter wel van belang: het is namelijk niet zo dat 
schoolartsen en leerkrachten alle kinderen met logopedische problemen ook daadwerkelijk kunnen 
herkennen (Pronk-Boerma, 2009). De logopedist kan de deskundigheidsbevordering en daarmee de 
signaalgevoeligheid van deze professionals bevorderen. Betrokkenheid van de logopedist op 
kleuterleeftijd wordt belangrijk gevonden omdat rond die leeftijd articulatiestoornissen kunnen worden 
onderkend en ook problemen in de auditieve vaardigheden, die gevolgen kunnen hebben op de latere 
lees- en schrijfontwikkeling, vastgesteld moeten worden. De onderzoekers willen hier opmerken dat 
signalering op vroege leeftijd urgenter wordt door bezuinigingen op de vijfjarigen screening. Wanneer 
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preventieve logopedie en taalscreening op jonge leeftijd niet goed zijn uitgezet is een vangnet op latere 
leeftijd, vijf jaar, noodzakelijk.  
 
Gelukkig is er tevens een verschuiving merkbaar naar een jongere doelgroep, namelijk die van 0-4 jaar, 
waarbij tijdens de Periodiek Geneeskundig Onderzoeken (PGO’s) meer aandacht is voor vroege 
signalering door middel van het Van Wiechenonderzoek, eventueel aangevuld met een ander 
signaleringsinstrument. Bij ernstige uitval hierop wordt een kind doorverwezen naar het Audiologisch 
Centrum voor verder onderzoek. Bij twijfel van de arts of andere betrokkenen kan het kind in veel 
gevallen worden doorverwezen naar een logopedist binnen de dienst voor verder onderzoek en 
observatie, bijvoorbeeld in een logopedisch spreekuur.  
 
Financiering van de producten komt voort uit de verstrekte gemeentegelden voor activiteiten op het 
gebied van preventieve logopedie aan de GGD’s en uit projecten waarin samengewerkt wordt met het 
onderwijs, en daarmee vanuit het gemeentelijk onderwijsbudget (bijvoorbeeld VVE-gelden of het 
achterstandenbeleid). Uit de enquête blijkt dat het steeds belangrijker wordt om financiering vanuit 
projectgelden te krijgen om de preventieve logopedie in stand te houden. Hierbij is het belangrijk dat de 
logopedist zich profileert en haar vak uitdraagt om te zorgen dat zij bij de verschillende partijen op de 
kaart komt te staan.  
 
Aanbevelingen: 

- Producten preventieve logopedie herdefiniëren en werkvormen er aan koppelen. 
- Voorstel producten preventieve logopedie 

o Nazorg taalscreening tweejarigen 
 Observatie/onderzoek op indicatie 
 Voorlichting aan ouders, context gezin, professionals 
 Toeleiding nadere diagnostiek bv bij het audiologisch centrum, specialist 
 Toeleiding (logopedische) behandeling 

o Voorlichting ouders en professionals taalverwerving, taalachterstand, taalstoornis, 
signalering 

o Training professionals taalverwerving, taalachterstand taalstoornis, signalering 
o Vroegtijdige interventie. 

- Definiëren van vroegtijdige interventie, bijvoorbeeld Hanen oudercursus, bezoek en advies 
ouders thuis, TOLK, overleg over kind op peuterspeelzaal, coaching peuterspeelzaalleidster in 
taalstimulering. 

- Bij de Signalering van 2-jarigen de logopedist de functie geven van deskundigheidsbevorderaar/ 
coach van de uitvoerders en andere professionals betrokken bij jongere kinderen, onder andere 
door de logopedist op te nemen in het JGZ 0-4 jaar team. 

- Aanwezigheid van preventief werkende logopedisten op het basisonderwijs om de professionals 
daar signaalgevoelig te maken, en te houden op logopedische stoornissen die zich op latere 
leeftijd ontwikkelen of behandeld kunnen worden (stoornis in de auditieve vaardigheden en 
fonetische stoornissen). 

- Landelijke training ontwikkelen voor het signaalgevoelig maken van professionals. 
- Aanbevelingen doen voor instrumenten zoals vragenlijsten voor leerkrachten, die gebruikt 

kunnen worden voor het signaalgevoelig maken van professionals. 
- Actief vragen om participatie in (taal)projecten gefinancierd uit andere bronnen, zoals VVE.  
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Is er een landelijke aanpak in preventieve logopedie?  
Voor alle producten voor preventieve logopedie geldt dat er geen landelijke aanpak (meer) is. De 5-
jarigenscreening is als gevolg van de bezuinigingen in veel gemeentes/regio’s vervangen door 
Observaties/Onderzoeken op indicatie, waarbij er een verantwoordelijk neergelegd wordt bij 
leerkrachten en ouders voor het signaleren van spraak-/taalproblemen. De 5-jarigenscreening wordt 
soms ook selectief uitgevoerd, namelijk alleen voor spraakproblemen en/of alleen bij scholen met een 
risicopopulatie voor taalproblemen, uitgaande van een lage sociaal-economische status van de ouders. 
Zoals uit de literatuurstudie blijkt is het ook bij de 2-jarigensignalering niet mogelijk een landelijke 
aanpak te formuleren door het ontbreken van een voldoende effectief bewezen signaleringsinstrument.  
Recent wordt bij veel van de geïnterviewde GGD’s een logopedisch spreekuur aangeboden of wordt dit 
overwogen. Hierbij is echter ook geen sprake van een landelijke aanpak, doordat deze spreekuren in 
sommige gevallen screenend onderzoek aanbieden en in andere gevallen zich al richten op diagnosti-
cerend onderzoek. 
 
Het ontbreken van uniformiteit in de opzet van de preventief logopedische producten leidt tot een 
geringe herkenbaarheid en transparantie van de preventieve logopedie. Daarnaast is de logopedist niet 
opgenomen als uitvoerder in het Basistakenpakket JGZ. In de enquêtes wezen zowel logopedisten als de 
managers/beleidsmedewerkers erop dat dit een belangrijke aanleiding vormde voor het opleggen van 
bezuinigingen door de gemeentes op de preventieve logopedie. Zij pleiten daarom voor een duidelijke 
omschrijving van de taken van de preventieve logopedist in het Basistakenpakket. 
 
Naast variatie in de inhoud van preventieve logopedie zien we ook variatie in vormen waarin de 
producten worden uitgevoerd. Werkvormen zijn: logopedist in dienst van de GGD, inkopen logopedie in 
vrijgevestigde prakrijk, samenwerking met grote instelling, zoals Kentalis. Hierin zien we kansen voor de 
logopedie: extern kennis en expertise inkopen is vaak goedkoper dan het in dienst nemen van een 
medewerker die deze taken uitvoert.  
 
Door zich beter te profileren met een landelijke uniforme aanpak zal de herkenbaarheid van de preven-
tieve logopedie naar andere instanties toe verbeteren, zoals bij de Centra voor Jeugd en Gezin, VVE-
voorzieningen en in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs. Voor het kind en zijn/haar ouders biedt 
een uniforme, landelijke aanpak gelijke kansen op logopedische zorg, onafhankelijk van regio/gemeente 
waarin men woont.  
 
Aanbevelingen: 

- Zie vorige aanbeveling: herdefiniëren producten preventieve logopedie.  
- Preventieproducten flexibel koppelen aan productvormen, zoals logopedisch spreekuur, kort 

consult logopedie, peutertelefoon. 
- Samenwerking in ketenzorg. Richtlijnen voor het uniform opzetten van de ketenzorg voor 

preventieve logopedie: signalering -> screening -> doorverwijzing.  
- Definiëring taken preventieve logopedist in Basistakenpakket. 
- Ontwikkelen van uniforme screeningsinstrumenten voor verschillende leeftijden, met name 

voor de basisschoolleeftijd.  
 
Wat is het effect van preventieve logopedie volgens beleidsmakers van gemeenten en volgens de 
professional? 
Zowel logopedisten als managers/beleidsmedewerkers vonden het moeilijk een concreet antwoord te 
geven op deze vraag door het ontbreken van studies, notities of evaluaties naar het effect van 
preventieve logopedie. Het ontbreken van concrete gegevens over de effectiviteit van preventieve 
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logopedie werd ervaren als een belemmering bij de onderhandelingen over de bezuinigingen op de 
GGD-budgetten met de gemeentes. Het onderzoek van Van Agt (2007) kon worden genoemd, maar 
deze studie als enige landelijke effectstudie heeft blijkbaar te weinig overtuigingskracht in de lokale 
situatie.  
Als effect werden wel verbeteringen genoemd in het eerder en vaker terecht verwijzen van kinderen op 
scholen en peuterspeelzalen wanneer vanuit de preventieve logopedie in enige vorm contact bestond 
met de school of peuterspeelzaal.  
 
Aanbeveling:  
- Op basis van de resultaten van dit rapport een factsheet effect preventieve logopedie ontwikkelen 

en publiceren.  
- Stimuleren van zorgevaluaties zoals reeds uitgevoerd in Amsterdam en Zeeland samen met GGD. 

Voorbeelden van onderzoeksvragen: 
- Hoeveel kinderen worden op vijf jaar gesignaleerd als de logopedist wel of niet aanwezig is in de 

klas?  
- Hoeveel kinderen worden er gesignaleerd voor en na training en coaching door logopedist van 

professionals (peuterspeelzaalleidsters, leerkracht)?  
- Klanttevredenheidsonderzoek ouders/jeugdartsen/leerkrachten preventieve logopedie. 

- Landelijke studie naar het lange termijn effect van preventieve logopedie op tweejarige leeftijd en 
op basisschool leeftijd. 

 
Hoe kan preventieve logopedie aansluiten bij ontwikkelingen waarin de huidige regering wil 
investeren zoals de Voor- en Vroegschoolse Educatie? 
In de enquêtes werden verschillende vormen genoemd van samenwerking van de preventieve logopedie 
met het onderwijs, meestal op projectbasis en gefinancierd vanuit onderwijsgelden (VVE, WSNS, 
gemeentelijk achterstandenbeleid): 

- Taalstimuleringsprojecten op peuterspeelzalen. 
- Taalstimulering op basisscholen, bijvoorbeeld in de fase van beginnende geletterdheid of bij 

meertalige kinderen. 
- Cursussen signaleren spraak/-taalproblemen voor leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters. 
- Coaching van leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters op hun taalstimuleringsvaardigheden. 
- Ondersteunen van de leerkrachten/peuterspeelzaalleidsters, bijvoorbeeld bij het signaleren, het 

begeleid verwijzen wanneer ouders onvoldoende de taalproblematiek inzien, of bij het opstellen 
van behandelplannen. 

- Aanwezigheid van de logopedist bij multidisciplinaire overleggen op (voor-)scholen. 
- Samenwerking met bibliotheken bij het voorlichten van medewerkers en ouders over 

beginnende geletterdheid. 

De veelvuldig genoemde rol van coach/deskundigheidsbevorderaar vereist een goede samenwerking 
met de onderwijs- en VVE-instanties en wordt nu ook al meestal op projectbasis gefinancierd vanuit 
deze gelden.  

Aanbeveling:  

- Landelijk beleid ontwikkelen voor de samenwerking met het onderwijs en VVE-voorzieningen, 
waarin de taken van de logopedist duidelijk benoemd zijn.  

- Trainingen signalering en taalstimulering ontwikkelen en aanbieden, bijvoorbeeld door middel 
van TOLK of het Hanen programma. 
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- Coachingstrajecten duidelijk beschrijven met kosten intensieve/lichte coaching  
- Het ontwikkelen en aanbieden van VVE-logopedieproducten. 

6. Slotwoord 
 
In aanvulling op wat reeds is geconstateerd willen we vanuit het lectoraat benadrukken dat transparan-
te zorg van groot belang is om de preventieve logopedie (elke logopedische zorg) te handhaven. In 
tegenstelling tot wat logopedisten zelf menen is voor een buitenstaander, beleidsmedewerker of 
leerkracht niet duidelijk wat de logopedist doet. Ook binnen het werkveld zelf bleken de beschreven 
producten tot verwarring te leiden nu we hier expliciet naar hebben gevraagd in de enquêtes. 
Bijvoorbeeld de 2-jarigenscreening, hoewel als preventief logopedisch product beschreven door de 
NVLF, wordt al langere tijd bij vrijwel alle GGD’s uitgevoerd door de jeugdarts of jeugdverpleegkundig 
tijdens het periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) op 2-jarige leeftijd. Bij de interviews zorgde dit 
voor verwarring, zodat bijvoorbeeld de lage prioritering die wordt gegeven aan dit product niet overeen 
komt met de wens van zowel logopedisten als managers om in te zetten op vroegsignalering van spraak-
/taalproblemen. De lage prioritering geeft weer dat de leeftijd van 2 jaar niet als vast moment wordt 
gezien en dat er (weer) een duidelijke rol voor de logopedist in de vroegsignalering zou moeten komen. 
Ook het verwerken van Samenwerking en Beleidsadvisering als product voor preventieve logopedie in 
de enquête leidde nog wel eens tot onduidelijkheden tijdens de interviews. Intransparantie zit ook in de 
variatie in de inhoud van het logopedisch spreekuur, een werkvorm in plaats van een product. Hoewel 
we veel kansen zien voor logopedie in VVE kan de onduidelijkheid in rol en producten een belemmering 
zijn voor participatie van de logopedist. Zolang hierin geen goed omschreven en beargumenteerde 
producten worden aangeboden zal de logopedist hier geen herkenbare plek krijgen. Een plek die ze wel 
verdient als taalexpert. 

Als tweede willen we waarschuwen voor het gebruik van instrumenten voor preventieve logopedie die 
door logopedisten zelf zijn ontwikkeld. Deze zijn niet betrouwbaar en valide. We adviseren altijd een 
bestaande en gevalideerde vragenlijst te kiezen als die beschikbaar is. Alleen als we herkenbare 
instrumenten gebruiken kunnen we iets zeggen over de effectiviteit. 

Als derde denken we dat er dringend behoefte is aan ‘out-of-the-box’ denken en kostenbesparende, 
innovatieve ideeën voor de logopedische zorg. Gemeenten erkennen het belang van preventieve 
logopedie maar moeten ook bezuinigen. Als excellent voorbeeld willen we de pakketten preventieve 
logopedie noemen die logopedisten van de GGD Midden Nederland en GGD Hollands Midden hebben 
ontwikkeld. De gemeenten kunnen kiezen uit drie zwaarte pakketten: minimaal, medium en zwaar. 
Hierbij is volledig transparant wat de logopedist doet in elk pakket en hoeveel uren en kosten hiermee 
gemoeid zijn. De gemeente krijgt hierdoor de mogelijkheid te kiezen voor een goedkope tot dure variant 
en ziet meteen wat de verschillen zijn. Omdat de inhoud van de pakketten helder is kan ook het effect 
van deze logopedische producten goed in kaart gebracht worden.  

Een belangrijk sleutelwoord in innovatie is samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking 
van de gemeenten met de vrijgevestigde logopedist voor uitvoering van taken en instellingen zoals 
audiologische centra/Auris en Kentalis als partner in signalering en begeleiding.  

De enquêtes afgenomen bij logopedisten en managers/beleidsmedewerkers geven een beeld van de 
huidige stand van zaken van de preventieve logopedie in gemeentes waarin hierop niet, gedeeltelijk of 
geheel bezuinigd wordt. Dit heeft geleid tot een inventarisatie van de gebruikte preventieve 
logopedische producten en van de kansen en mogelijkheden die gezien worden voor de toekomst van 
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de preventieve logopedie. Hoewel er vele verschillende werkwijzen werden gevonden bij de uitvoering 
van de preventieve logopedie, geven de antwoorden op de enquêtes tegelijkertijd ook eenduidigheid 
aan in het beeld voor de toekomst. De rol van de preventieve logopedie in de toekomst zal meer 
gefocust zijn op screening op vroege leeftijd (1-4 jr) in een uniform vorm gegeven logopedisch 
spreekuur. (Kort) logopedisch onderzoek op de basisschool moet mogelijk blijven als vangnet. Voor de 
screening van spraak/-taalproblemen op alle leeftijden moeten uniforme instrumenten ontwikkeld 
worden. Hiermee is met het ZonMW-project ‘Uniforme screening spraak- en taalachterstanden in 
Nederland’ al een belangrijke stap genomen. Naast een screenende taak krijgen de preventieve 
logopedisten volgens de enquêtes in de toekomst ook duidelijk omschreven taken als 
deskundigheidsbevorderaar/coach voor andere bij het kind betrokken professionals. Als gevolg van de 
bezuinigingen zal de preventieve logopedie in de toekomst niet meer alleen gefinancierd kunnen 
worden uit het budget van de GGD, maar zal ook gefinancierd moeten gaan worden uit 
onderwijsgelden. Voorbeelden hiervan zijn in de enquêtes genoemd. Bij het uitwerken van het 
gewenste uniforme, landelijke aanpak van de preventieve logopedie kan de NVLF een voortrekkersrol 
vervullen. Wij hopen dat dit rapport hen daarbij voldoende handvatten biedt. 
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Bijlage 1 Enquête Logopedisten 
 
Enquête Preventieve Logopedie (versie logopedist) 

1. Kunt u aangeven voor welke instelling u werkt?      

o Gemeente  

o GGD 

o Onderwijs Begeleidingsdienst 

o Anders, namelijk 

 

2. Heeft u als logopedist een coördinerende taak of een uitvoerende taak 

o Coördinerend 

o Uitvoerend 

o Beiden 

o Anders, namelijk 

 

3. Welke producten op het gebied van preventieve logopedie, zoals recent beschreven door de NVLF2 , biedt uw instelling nu aan (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Logopedisch spreekuur 

(waarbij een logopedist onderzoek doet naar de communicatie van een kind en daarna adviezen geeft of het advies voor doorverwijzing 

geeft) 

o Observatie op indicatie 

(de logopedist doet een directe observatie op locatie en adviseert daarna professionals op de werkvloer) 

o Signalering 2-jarigen  

(kort onderzoek naar de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen) 

o Screening 5-jarigen  

(uitgebreide screening van taal en spraak) 

o Vroegtijdige interventie  

(ingrijpen in een vroeg stadium, meestal door kortdurende ouderadvisering) 

o Collectieve voorlichting  

(voorlichting over logopedische stoornissen en interventie door logopedisten op locatie; bijv. basisschool, peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf) 

o Beleidsadvisering 

(geven van adviezen door logopedisten op gebied van beleid van preventieve logopedie) 

o Samenwerking met andere professionals 

(overleg tussen logopedisten en bijvoorbeeld consultatiebureauartsen, wijkverpleegkundigen, schoolbegeleiders en vrijgevestigde 

logopedisten) 

o Anders, namelijk 

 

4. Welke producten op het gebied van preventieve logopedie zoals recent beschreven door de NVLF3, bood uw instelling in het verleden 

(voor eventuele veranderingen in het budget) aan?  

(meerdere antwoorden mogelijk): 

o Logopedisch spreekuur 

o Observatie op indicatie 

o Signalering 2-jarigen 

o Screening 5-jarigen 

o Vroegtijdige interventie 

o Collectieve voorlichting 

o Beleidsadvisering 

o Samenwerking 

                                                           
2 Position Statement Preventieve Logopedie, NVLF, 2011  

http://www.ggdkennisnet.nl/?file=6301&m=1322662403&module=file&action=download 
3 Position Statement Preventieve Logopedie, NVLF, 2011 

http://www.ggdkennisnet.nl/?file=6301&m=1322662403&module=file&action=download 
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o Anders, namelijk 

 

5. Biedt uw instelling andere producten op het gebied van logopedie aan? 

o Nee 

o Ja, namelijk  

 

6. Welke disciplines voeren de preventieve logopedische producten in uw instantie uit? 

Geef de disciplines een nummer: de primair uitvoerende discipline geeft u het nummer 1 en laat eventueel andere betrokken disciplines 
daarop volgen in nummering. Wanneer er slechts één uitvoerende discipline is, geeft u deze enige discipline het nummer 1.  
 

Product Logo-
pedist 

Jeugdarts/ 
Verpleeg- 
kundige 

IB-er / 
leerkracht 

peuterspeel-
zaalleidster 

beleids-
medewerker 

Anders, namelijk 
………………….. 

Logopedisch Spreekuur       
 

Observatie op indicatie       

Signalering 2-jarigen       

Screening 5-jarigen       

Vroegtijdige interventie       

Collectieve voorlichting       

Beleidsadvisering  
 

     

Samenwerking  
 

     

Anders, namelijk 
 
………………………… 
 

      

 
7. Geef voor zover mogelijk per product aan welke instrumenten u gebruikt. Denk hierbij aan vragenlijsten, screeningsinstrumenten en/of 

eigen ontwikkelde instrumenten.  

 

Preventief logopedisch product Instrumenten 

Logopedisch spreekuur  
 

Observatie  
 

Signalering 2-jarigen  
 

Screening 5-jarigen  
 

Vroegtijdige interventie  
 

Collectieve voorlichting  
 

Beleidsadvisering  
 

Samenwerking  
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Anders, namelijk  
 

 

8. Hoe wordt in uw regio de spraak-taalsignalering van 2-jarigen uitgevoerd? 

o Jeugdarts signaleert tijdens het PGO (periodiek geneeskundig onderzoek) en stuurt indien nodig door naar: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Logopedist van onze instelling signaleert tijdens het PGO 

o Logopedist van onze instelling onderzoekt na signalering door jeugdarts en/of ouders  

o Externe logopedist verzorgt de spraak-taalsignalering van 2-jarigen 

o Niet 

o Anders, namelijk 

 

9. Hoe wordt in uw regio de spraak-taalscreening van 5-jarigen uitgevoerd?  

o Logopedist van onze instelling screent alle 5-jarigen in de regio 

o Logopedist onderzoekt na signalering door leerkracht en/of ouders  

o Jeugdarts screent alle 5-jarigen tijdens het PGO (periodiek geneeskundig onderzoek) en stuurt indien nodig door naar:  

o Externe logopedist verzorgt de spraak-taalscreening van 5-jarigen 

o Niet 

o Anders, namelijk 

 

10. In de huidige economische tijd wordt er vanuit de gemeenten binnen sommige instellingen flink bezuinigd op (preventieve) logopedie. 

Kunt u aangeven in hoeverre deze bezuinigingen voor uw instantie van toepassing zijn? 

o Niet van toepassing, mijn instantie behoudt de preventieve logopedie zoals deze al was 

o Niet van toepassing, mijn instantie heeft extra budget gekregen voor preventieve logopedie 

o Wel van toepassing, mijn instantie bezuinigt op preventieve logopedie 

o Wel van toepassing, maar mijn instantie bezuinigt op andere logopedische taken, maar niet op de preventieve logopedie 

o Anders, namelijk Kunt u aangeven hoe de besluitvorming rondom de bezuiniging op preventieve logopedie tot stand is gekomen? 

 

11. Stel dat uw instantie zou bezuinigen op preventieve logopedie, welk product voor preventieve logopedie zou u dan willen behouden? 

Geef uw prioritering aan met de cijfers 1 (laag) t/m 9 (hoog). U hoeft bij deze vraag geen rekening te houden met de wettelijke 

verplichtingen. Het gaat hier om een waardeoordeel van de logopedische producten.  

 

Preventief Logopedisch product Cijfer 

Logopedisch spreekuur  

Observatie  

Signalering 2-jarigen  

Screening 5-jarigen  

Vroegtijdige interventie  

Collectieve voorlichting  

Beleidsadvisering  

Samenwerking  

Anders, namelijk  

 

12. Wat zijn uw wensen ten aanzien van nieuwe producten en/of werkwijzen voor preventieve logopedie in de toekomst?  
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13. Welk positief effect ziet u van de preventieve logopedie in uw regio? 

 

14. Welke kansen ziet u in de toekomst voor preventieve logopedie? 

 

15. Zijn er in uw regio studies (eventueel in de vorm van notities, evaluaties) verricht naar het effect van preventieve logopedie? 

 

 

Einde enquête. 
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Bijlage 2 Enquête managers 
 
Enquête Preventieve Logopedie (versie manager/beleidsmedewerker) 

 
1. Kunt u aangeven voor welke instelling u werkt? 

a. Gemeente  

b. GGD 

c. Onderwijs Begeleidingsdienst 

d. Anders, namelijk 

 

2. Wat is uw functie binnen die instelling? 

 

3. Hoeveel inwoners heeft de regio of gemeente die uw instelling van zorg voorziet? 

 

4. Hoeveel fte aan logopedie is er beschikbaar binnen uw instelling? 

 

5. Wat is het budget dat beschikbaar is per jaar voor preventieve logopedie? 

 

6. Wat zijn de jaarlijkse kosten van preventieve logopedie? 

 

7. Zijn er nog andere middelen van waaruit de producten voor preventieve logopedie worden gefinancierd? Zo ja, welke?  

 

8. Welke producten op het gebied van preventieve logopedie, zoals recent beschreven door de NVLF4 biedt uw instelling nu aan 

(meerdere antwoorden mogelijk): 

o Logopedisch spreekuur 

(waarbij een logopedist onderzoek doet naar de communicatie van een kind en daarna adviezen geeft of het advies voor 

doorverwijzing geeft) 

o Observatie op indicatie 

(de logopedist doet een direct observatie op lokatie en adviseert daarna professionals op de werkvloer) 

o Signalering 2-jarigen  

(signalering van problemen in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen) 

o Screening 5-jarigen  

(uitgebreide screening van taal en spraak) 

o Vroegtijdige interventie  

(ingrijpen in een vroeg stadium, meestal door kortdurende ouderadvisering) 

o Collectieve voorlichting  

(voorlichting over logopedische stoornissen en interventie door logopedisten op locatie; bijv. basisschool, peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf) 

o Beleidsadvisering 

(geven van adviezen door logopedisten op gebied van beleid van preventieve logopedie) 

o Samenwerking 

 (overleg tussen logopedisten en onder andere consultatiebureauartsen, wijkverpleegkundigen, schoolbegeleiders en 

vrijgevestigde logopedisten) 

o Anders, namelijk 

 

9. Welke producten op het gebied van preventieve logopedie, zoals recent beschreven door de NVLF5 bood uw instelling in het 

verleden (voor eventuele veranderingen in het budget) aan? 

o (meerdere antwoorden mogelijk): 

                                                           
4 Position Statement Preventieve Logopedie, NVLF, 2011 

http://www.ggdkennisnet.nl/?file=6301&m=1322662403&module=file&action=download 
 
5 Position Statement Preventieve Logopedie, NVLF, 2011 
http://www.ggdkennisnet.nl/?file=6301&m=1322662403&module=file&action=download 

 



Preventief in Logopedie, Lectoraat Logopedie 2012 

 

39 
 

o Logopedisch spreekuur 

o Observatie 

o Signalering 2-jarigen 

o Screening 5-jarigen 

o Vroegtijdige interventie 

o Collectieve voorlichting 

o Beleidsadvisering 

o Samenwerking 

o Anders, namelijk 

 

10. Biedt uw instelling andere producten op het gebied van preventieve logopedie aan? 

a. Nee 

b. Ja, namelijk 

 

11. Kunt u aangeven hoe de totale beschikbare tijd voor preventieve logopedie is verdeeld over de verschillende producten (zie vraag 5) 

die uw instantie aanbiedt? 

 

12. Welke disciplines voeren de preventieve logopedische producten in uw instantie uit? Geef de disciplines een nummer: de primair 

uitvoerende discipline geeft u het nummer 1 en laat eventueel andere betrokken disciplines daarop volgen in nummering. Wanneer 

er slechts één uitvoerende discipline is, geeft u deze enige discipline het nummer 1. 

 

 

Product Logo-
pedist 

Jeugdarts/ 

Verpleeg- 

kundige 

IB-er / 
leerkracht 

peuterspeel-
zaalleidster 

beleids-
medewerker 

Anders,  

………………….. 

Logopedisch 
Spreekuur 

      

 

Observatie op 
indicatie 

      

Signalering        
2-jarigen 

      

Screening           
5-jarigen 

      

Vroegtijdige 
interventie 

      

Collectieve 
voorlichting 

      

Beleidsadvisering  

 

     

Samenwerking  

 

     

Anders, namelijk 
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13. Hoe wordt in uw regio de spraak-taalsignalering van 2-jarigen uitgevoerd? 

o Jeugdarts signaleert tijdens het PGO (periodiek geneeskundig onderzoek) en stuurt indien nodig door naar:  

o Logopedist van onze instelling signaleert tijdens het PGO Logopedist van onze instelling onderzoekt na signalering door 

jeugdarts en/of ouders  

o Externe logopedist verzorgt de spraak-taalsignalering van 2-jarigen 

o Niet 

o Anders, namelijk 

 

14. Hoe wordt in uw regio de spraak-taalscreening van 5-jarigen uitgevoerd?  

o Logopedist van onze instelling screent alle 5-jarigen in de regio 

o Logopedist onderzoekt na signalering door leerkracht en/of ouders  

o Jeugdarts screent alle 5-jarigen tijdens het PGO (periodiek geneeskundig onderzoek) en stuurt indien nodig door naar:  

o Externe logopedist verzorgt de spraak-taalscreening van 5-jarigen 

o Niet 

o Anders, namelijk 

 

15. In de huidige economische tijd wordt er vanuit de gemeenten binnen sommige instellingen flink bezuinigd op (preventieve) 

logopedie. Kunt u aangeven in hoeverre deze bezuinigingen voor uw instantie van toepassing zijn? 

o Niet van toepassing, mijn instantie behoudt de preventieve logopedie zoals deze al was 

o Niet van toepassing, mijn instantie heeft extra budget gekregen voor preventieve logopedie 

o Wel van toepassing, mijn instantie bezuinigt op preventieve logopedie 

o Wel van toepassing, maar mijn instantie bezuinigt op andere logopedische taken, maar niet op de preventieve logopedie 

o Anders, namelijk  

 
16. Kunt u aangeven hoe de besluitvorming rondom de bezuiniging op preventieve logopedie tot stand is gekomen? 

 

17. Stel dat uw instantie zou bezuinigen op preventieve logopedie, welk product voor preventieve logopedie zou u dan willen 

behouden? Geef uw prioritering aan met de cijfers 1 (laag) t/m 9 (hoog). U hoeft bij deze vraag geen rekening te houden met de 

wettelijke verplichtingen. Het gaat hier om een waardeoordeel van de logopedische preventieve producten.  

 

Preventief Logopedisch product Cijfer 

Logopedisch spreekuur  

Observatie  

Signalering 2-jarigen  

Screening 5-jarigen  

Vroegtijdige interventie  

Collectieve voorlichting  

Beleidsadvisering  

Samenwerking  

Anders, namelijk 
 

 

 

18. Wat zijn uw wensen ten aanzien van nieuwe producten en werkwijzen voor preventieve logopedie in de toekomst?  

19. Welk positief effect ziet u van de preventieve logopedie in uw regio? 

 

20. Zijn er in uw regio studies verricht naar het effect van preventieve logopedie? 

 

Einde enquête. 
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Bijlage 3 Screeningsinstrumenten  
 
Van Wiechenschema (Laurent de Angulo et al., 2006) 
Het van Wiechenschema is een Nederlandse versie van de Bayleyontwikkelingsschalen. Het schema 
beoordeelt tal van ontwikkelingsvaardigheden als motoriek, adaptatie, sociaal gedrag en communicatie. 
Het te beoordelen gedrag wordt bij het kind uitgelokt en er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van 
ouderrapportage. De gedragingen worden naast de ontwikkelingskenmerken gelegd, maar er is geen 
normering aanwezig. 

Groninger Minimum Spreeknormen (Goorhuis-Brouwer & Van der Lucht, 1995)  
De Groninger Minimum Spreeknormen kunnen gebruikt worden om de taal- en spraakontwikkeling in 
de eerste taal te beoordelen bij kinderen tussen 1- 6 jaar en richten zich voornamelijk op taalproductie. 
Door middel van observatie en ouderrapportage (aan ouders worden een aantal gesloten vragen 
gesteld) wordt in ongeveer 2 minuten een beeld verkregen van deze ontwikkeling. Op basis van de 
normale ontwikkeling zijn een aantal mijlpalen gedefinieerd en het behalen van deze mijlpalen wordt 
door middel van de vragen getoetst.  

NCDI lijsten 8-16 mnd en 16-31 mnd (Zink & Lejaegere, 2001) 
Op de lijsten geven ouders aan welke items (woorden) hun kind begrijpt en/of zegt: de lijst meet het 
woordbegrip en de woordproductie. Deze aantallen worden vervolgens vergeleken met een normgroep 
die bestond uit een grote groep kinderen uit Nederlandstalig België. 

Lexilijst Nederlands (Schlichting & Lutje Spelberg, 2002) 
Deze lijst geeft een impressie van de actieve woordenschat van kinderen tussen de 1;3 en 2;3 jaar. De 
ouders geven aan welke woorden (en soms zinnetjes) door het kind gezegd worden. Dit aantal woorden 
van deze lijst wordt vergeleken met een normgroep. Het onderzoek kan in korte tijd worden afgenomen 
en geïnterpreteerd.  

Lexiconlijst (Schlichting, 2006) 
De Lexiconlijst is vergelijkbaar met de Lexilijst en is beschikbaar voor kinderen die het Turks, Tarifit-
Berbers of Marokkaans-Arabisch als moedertaal hebben, de Lexilijst is voor Nederlandstalige peuters 

VTO taalsignalerings-instrument (de Ridder, 2006) 
Het doel van dit instrument is het opsporen van taalontwikkelingsstoornissen. Het is een instrument dat 
bestaat uit drie vragen, waarvan er elk 1 gericht is op taalbegrip, taalproductie en interactie. De vragen 
kunnen gesteld worden tijdens het consult op het consultatiebureau. 
 
Spraak en taal Normen Eerste Lijn (SNEL) (Luinge, 2005) 
De SNEL-test bevat een vragenlijst 14 vragen die aan ouders worden gesteld tijdens een Periodiek 
geneeskundig onderzoek. Het instrument kan worden gebruikt bij kinderen tussen de 1-6 jaar. Het 
aantal positieve antwoorden wordt gezien als de ruwe score. Deze kan vervolgens vergeleken worden 
met een vergelijkingsscore voor een betreffende leeftijdsgroep. 
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Bijlage 4 “Notitie Signalering taalachterstand”, Gerrits, 2012 
 
Signalering taalachterstand op tweejarige leeftijd. Notitie n.a.v. flexibilisering contactmomenten JGZ 
Door de flexibilisering van de contactmomenten JGZ werd het lectoraat logopedie door de afdeling Logopedie van 
de GGD Hollands Midden gevraagd een aanbeveling te doen over de taalscreeningsleeftijd, zodat er op dat 
moment ook een contactmoment gehandhaafd blijft. 
 

Het advies aan de JGZ is om de taalontwikkeling van peuters te beoordelen op de leeftijd van 24 tot 27 
maanden. Samenvattend wordt dit advies gegeven op basis van de volgende argumenten: 

 De taal is meetbaar, want kinderen praten al in korte zinnetjes (gekke huis, mama soep ete opa, ja hier 

kinte water, pop muts hebben) 

 Signalering van taalachterstanden op 24 maanden is effectief blijkt uit de RCT studie van Van Agt (2007, 

2011)  

 Er zijn taalscreeningsinstrumenten voor die leeftijd beschikbaar  

 Bij twijfel is er nog tijd voor een follow-up contactmoment en monitoring 

 Het diagnostisch traject kan voor de start van de basisschool afgerond worden 

 Interventie kan nog voor de basisschool starten 

In dit paper worden de argumenten voor taalscreening op tweejarige leeftijd nader toegelicht. 
 

Taalachterstand en taalscreening 
Het signaleren van een taalachterstand bij kinderen is een van de kerntaken van de JGZ (Postma, 2009). De 
jeugdarts volgt de gehele ontwikkeling en hierin ook de taalontwikkeling van het kind. Het meest gebruikte 
instrument hiervoor is het Van Wiechenschema hoewel er ook andere, specifieke taalscreeningsinstrumenten 
worden toegepast, zoals het VTO-taalscreenings-instrument (De Ridder-Sluiter, 1990), en de SNEL test (Luinge, 
2005). Het VTO instrument en de SNEL test worden aanbevolen omdat deze beide duidelijke afkapwaarden en 
verwijscriteria bevatten (in tegenstelling tot het Van Wiechenschema). Uit de studie van Van Agt e.a. (2007) bij 
tweejarigen is gebleken dat er 40% meer kinderen met een taalachterstand opgespoord worden met het VTO-
taalscreeningsinstrument in vergelijking met de gangbare manier. Daarnaast blijkt uit hun follow-up dat op 8 jaar 
30% minder kinderen uit de gescreende groep in het speciaal onderwijs terecht kwam (zie ook Van Agt, 2011). 

Op dit moment is er geen taalscreeningsinstrument in Nederland (inclusief het onderdeel ‘communicatie’ van het 
Van Wiechenonderzoek) dat als signaleringsinstrument voor taalachter-standen voldoende bewezen effectief is 
(Quickscan door TNO; in Postma, 2009). Dit maakt het lastig een landelijk beleid te formuleren en te 
implementeren. Er is dan ook weinig uniformiteit in de wijze waarop signalering van taalachterstanden in de 
praktijk plaatsvindt. Uit een verkennend onderzoek in de regio Amsterdam blijkt dat dit leidt tot onderdiagnose 
van specifieke taalontwikkelingsstoornissen (Wiefferink e.a., 2011). Daar werden 400 kinderen gediagnosticeerd 
door de audiologische centra terwijl dit naar verwachting 2100 kinderen zouden moeten zijn op basis van het 
geboortecohort van 30.000 en de prevalentie van 7% van taalontwikkelingsstoornissen (Tomblin e.a., 1997). 

Taalscreening is van cruciaal belang 
In het Standpunt signaleren van taalachterstanden door de jeugdgezondheidszorg (Postma, 2009) wordt benadrukt 
dat tijdig signaleren van taalontwikkelingsstoornissen van cruciaal belang is. Taal speelt een grote rol bij het 
organiseren van waarnemingen, bij het richten van gedachten, bij het controleren van handelingen, bij het helpen 
onthouden en bij het omzetten van emoties (Van der Ploeg e.a., 2007). De maatschappij stelt hoge eisen aan 
communicatie en taalvaardigheid. Een zwakke taalvaardigheid heeft daardoor grote negatieve gevolgen (Gerrits & 
Van Niel, in press). Uit talloze studies blijkt dat tenminste 50% van de kinderen met een taalstoornis ook ernstige 
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lees- en spellingsproblemen heeft. Kinderen met een taalstoornis hebben vaker leerproblemen en een verminderd 
schoolsucces. Daarnaast komen meer gedrags- en sociaal-emotionele problemen voor; kinderen met worden vaker 
gepest en zijn vaker faalangstig. Een achterstand in de taalontwikkeling heeft daadwerkelijke gevolgen voor het 
leren, het gedrag en de kwaliteit van het leven van het kind (Van Agt, 2011). Het is een groot probleem: op 15 mei 
2012 berichtte het Integraal Toezicht Jeugdzaken dat jaarlijks ruim een kwart van de Nederlandse kinderen 
(200.000) hun schoolloopbaan beginnen met een taalachterstand en deze niet meer inhalen (www.nu.nl). Een 
taalachterstand kan worden veroorzaakt door een stoornis bij het kind (taalontwikkelingsstoornis), door 
onvoldoende taalaanbod uit de omgeving (blootstellingsachterstand in het Nederlands bij meertalige kinderen) of 
een combinatie van beide. 

Signalering taalachterstand: op welke leeftijd?  
Door de flexibilisering van de contactmomenten JGZ werd het lectoraat logopedie door de afdeling Logopedie van 
de GGD Hollands Midden gevraagd een aanbeveling te doen over de taalscreeningsleeftijd, zodat er op dat 
moment ook een contactmoment gehandhaafd blijft. Uit de review van Nelson e.a. (2005) blijkt dat er 
internationaal geen uitspraken worden gedaan over de optimale taalscreeningsleeftijd. De enige leeftijdsindicatie 
die indirect wordt gegeven is dat het voor het vijfde levensjaar moet plaatsvinden aangezien alleen die studies in 
de review werden geïncludeerd. Daarnaast is er een indirecte verwijzing naar twee of drie jaar omdat de meeste 
taalscreeningsinstrumenten voor die leeftijd zijn ontwikkeld (Paul & Norbury, 2012). In de Nederlandse studie van 
Van Agt e.a. (2007) bij bijna 10.000 kinderen, wordt aangetoond dat 24 maanden een betere leeftijd is voor het 
signaleren van een taalachterstand dan jonger, 15/18 maanden. Bij kinderen jonger dan twee jaar is er nog een 
(te) grote variatie in taalvaardigheid om vast te kunnen stellen dat er een significante vertraging is. Het eerste 
woordje kan verschijnen tussen 9 en 18 maanden (Van Agt, 2011). De meeste kinderen in Nederland beginnen op 
14 maanden te praten, 90% spreekt dan tenminste 1 woordje (Schlichting, 1996). Op tweejarige leeftijd gebruiken 
kinderen al minstens 50 woordjes en combineren ze die woordjes in twee- en driewoordzinnen (Rescorla 1998 in 
Van Agt, 2011).  

In best-practice protocollen zoals het Protocol Taaldiagnostiek Enschede (www.taalexpert.nl) en het protocol in 
Wiefferink e.a. (2011) zien we twee jaar terug als signaleringsleeftijd. Dit komt overeen met de aanbevelingen in 
het RIVM standpunt (Postma, 2009). Hierin staat ‘Wanneer er twijfels zijn op het gebied van spraak- en 
taalontwikkeling dient nader onderzoek plaats te vinden door het JGZ-team (extra contactmoment). Dat is in ieder 
geval wanneer op de leeftijd van 2 jaar een negatieve score is op het onderdeel ‘communicatie’ van het Van 
Wiechenonderzoek (item 41 en item 42)’. 

Twee jaar lijkt ook een goede leeftijd om voor het vierde levensjaar (start op de basisschool) het hele diagnostisch 
traject te hebben afgerond. Bij twijfels over de spraak-taalontwikkeling kan een consult preventieve logopedie 
ingevoegd worden waarin de logopedist de taal van het kind nader beoordeelt

6
, adviezen geeft aan de ouders en 

ouders begeleidt in verwijzing naar het audiologisch centrum of VVE traject (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Bij 
ernstige twijfels over de spraak- en taalontwikkeling, dus wanneer kinderen duidelijk uitvallen, moet men altijd via 
de gebruikelijke verwijsroute doorverwijzen naar een audiologisch centrum voor nadere diagnostiek (zie 
beslisboom in bijlage 3 van Postma, 2009). De audiologische centra beschikken over multidisciplinair 
samengestelde taalteams. Volgens het jaarverslag multidisciplinaire spraak-taaldiagnostiek (FENAC, 2001) van alle 
audiologische centra (ACs) is de gemiddelde leeftijd waarop kinderen werden gezien 3 jaar en 2 maanden. De 
meeste kinderen werden aangemeld op twee of drie jaar. Op de ACs worden de taal, het gehoor en het algemeen 
functioneren van het kind beoordeeld op een spreekuur van één ochtend (Diepeveen e.a. 2011). Hierna volgt een 
advies aan ouders: bijvoorbeeld nadere diagnostiek door een neuroloog of KNO-arts of start van behandeling, 
zoals taaltherapie bij een logopedist. Diepeveen e.a. (2011) laten zien dat een taalachterstand bij een kind een 
signaal kan zijn van een ander onderliggend probleem: een gehoorverlies, een algemene ontwikkelingsachterstand 

                                                           
6
 De beroepsvereniging van logopedisten, NVLF, adviseert hiervoor de Taalstandaard te gebruiken (Cox & Schulte, 2011). De 

Taalstandaard (Slofstra-Bremer, Van der Meulen en lutje Spelberg, 2006) is een onderzoeksinstrument voor kinderen van 1;6-4;0 

jaar, gericht op taal- en spraakproblematiek. De logopedist kan na een eerste onderzoek met de Taalstandaard een uitspraak doen 

over de vraag of er een spraak en/ of taalontwikkelingsprobleem bestaat en aangeven in welke richting de verdere diagnostiek het 

beste kan plaatsvinden. De sensitiviteit is 88,6% en de specificiteit is 84,3%. De accuraatheid om communicatieproblemen op te 

sporen is 0,86. 

http://www.nu.nl/
http://www.taalexpert.nl/
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of een contactstoornis. Vroege signalering en diagnostiek zijn belangrijk voor verwijzing naar de juiste interventie, 
een goede start op de basisschool en ook een goede keuze voor schooltype (speciaal of regulier onderwijs). 

De toekomst: nieuwe studie taalscreening 
In juli 2012 werd bekend gemaakt dat ZonMw de subsidieaanvraag ‘Uniforme screening spraak- en 
taalachterstanden in Nederland’ heeft gehonoreerd. ZonMw is de landelijke organisatie die gezond-
heidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. Het project uniforme screening spraak- en taal-achterstanden 
voorziet in de behoefte van de Jeugdgezondheidszorg om een uniform screenings-instrument te ontwikkelen voor 
de opsporing van spraak- en taalachterstanden van kinderen van 1 tot en met 4 jaar. Het project zal uitgevoerd 
worden door de Hanzehogeschool, GGD Zeeland en GGD Amsterdam, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 
de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de afdeling 
Epidemiologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het project heeft een looptijd van vier jaar. 

Dit is een prachtig en waardevol onderzoek. We kunnen echter niet wachten met taalscreening totdat de 
resultaten van deze studie gepubliceerd zijn. Taalscreening van peuters is van cruciaal belang. Nu meteen!   
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