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voedingsproblemen 

""'""~•\l;MQ"ffWZ~~~-... ~se-+):$M,tll,~---



Pré-logopedie voor kinderen 
De behandeling van eet- en 
drinkproblemen bij kinderen wordt ook 
wel pré-logopedie genoemd. Pré
logopedie .... logopedie voordat het 
spreken begint. Ook het begeleiden van 
het begin van de communicatieve 
ontwikkeling van jonge kinderen wordt 
prelogopedie of preverbale logopedie 
genoemd. Deze folder beperkt zich tot de 
prelogopedie betreffende de behandeling 
van eet- en drinkproblemen. De folder 
preverbale logopedie behandelt de 
behandeling van het begin van de 
communicatieve ontwikkeling. 

Leren eten en drinken loopt niet 
altijd vanzelf. In de loop van het eerste 
levensjaar leert een kind allerlei 
verschillende substanties eten en drinken. 
Ook uw kind kan problemen hebben met 
het verwerken van voedsel, zoals drinken 
uit de borst/fles, leren eten van een lepel, 
of het leren kauwen. Soms krijgt een kind 
zelfs (gedeeltelijk) sondevoeding. Een 
pré-logopedist begeleidt (zeer jonge) 
kinderen met het eten en drinken van de 
borst tot brood en de warme maaltijd. 

Verwijzing 

Een pré-logopedist behandelt op 
verwijzing van een (huis) arts of 
specialist. Voor behandeling aan huis is 
een extra aanvraag nodig. 

De verwijzing van de arts is belangrijk 
omdat er ook nagegaan moet worden of 
er geen onderliggende medische 
problemen zijn die de moeilijkheden in 
het mondgebied verklaren. 

De noodzaak van pré-logopedie kan 
worden gesignaleerd door de ouders, 
consultatiebureau-arts, huisarts, 
leidster kinderdagverblijf. 

Voor welke kinderen? 

Pré-logopedie is er voor kinderen vanaf 
de geboorte. 
De behandeling richt zich op kinderen die 
moeite hebben met het verwerken van 
voedsel in het mondgebied. Dit kan het 
gevolg zijn van motorische problemen, 
anatomische problemen of bij problemen 
met de coördinatie tussen zuigen, slikken 
en ademen. 
We komen dit tegen bij bijv. onrijpheid 
van de hersenen, het nog onbekend zijn 
met de techniek, dit zien we vaak bij pre
en/of dysmaturen kinderen, of bij 
kinderen met een hersenbeschadiging, of 
een Syndroom. Ook zijn er aangeboren 
problemen in en rond de mond(bv 
schisis ), tekort tongriempje e.d. 

Problemen in de ontwikkeling 
van eten en drinken 

• Problemen bij het drinken uit de 
borst 

• Problemen bij het drinken uit de 
fles 

• Problemen bij het eten van de 
lepel 

• Problemen bij het kauwen 
• Problemen bij het drinken uit een 

beker 
• Kwijlen 

Hoe ziet de behandeling eruit? 

Observatie 

Voordat een behandeling start, vind er 
eerst een intakegesprek plaats. Hierin 
wordt het probleem verduidelijkt door 
een ouder/verzorger. Er vindt een directe 
observatie van een eetmoment plaats ( evt. 
kan er een video-opname gemaakt 
worden). Daarnaast zal er een onderzoek 
worden gedaan naar de mond en de 
mondvaardigheden. Deze gegevens 
worden schriftelijk verwerkt en met U en 
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doorgenomen. Een verslag gaat_naarartse) 

· art f kmder · verwijzer (meestal hms s o 

Behandeling 

Een behandeling is individueel en _duurt 
60 minuten. Vaak is het bij (zeer)Jonge 
kinderen noodzakelijk de behandeling 
aan huis te laten plaatsvinden, het betreft 
immers de voedingssituatie, een frequent 
terugkerende dagelijkse situatie. D~ 
behandeling is gericht op de motonsche 
en zintuigelijke ontwikkeling van het . 
mondgebied. Hierdoor kan de verwer~mg 
van voedsel verbeteren en krijgt het kmd 
een positieve ervaring tijdens het eten. Er 
wordt advies gegeven over ' nieuwe 
technieken ' van aanbieden van fles-lepel 
etc. Of er wordt gebruik gemaakt van 
andere type spenen of lepels of 
hulpmiddelen. Ook worden er adviezen 
gegeven betreffende de houding tijdens 
voeden en de voedingssituatie. 

Het uiteindelijke doel is het eetgedrag 
van uw kind veilig te laten verlopen en de 
orale intake van voedsel te laten 
verbeteren. 

Vergoeding 
Pré-logopedie (evt aan huis) wordt 
vergoed volgens een verstrekking van de 
ziektekostenverzekering. Het is wel 
raadzaam zelf hierover vooraf contact op 
te nemen met uw zorgverzekeraar. De. 
verantwoordelijkheid van de betaling hgt 
altijd bij de ouders/verzorgens van het 
kind. 

Wie behandelt er? 
Logopedisten die zich bezighouden °:1-et 
prélogopedie hebben na hun logopedie 
opleiding een aanvullende post HBO 
opleiding gevolgd. Bekende cursussen 
hiervoor zijn de cursussen kinder
neurorevalidatie, NOT (Neuro
developmental Treatment/Bobath ), 
technieken volgens Mueller en 
Sensorische Integratie. 

Prelogopedisten zijn te vinden in 
Ziekenhuizen, revalidatie centra voor 
kinderen, instellingen voor kinderen met 
problemen in de ontwikkeling ( o.a. MKD, 
kinderdagcentra voor verstandelijk 
gehandicapten), maar ook in de vrije 
vestiging, de particuliere praktijken. Via 
de site van de NVLF is het mogelijk een 
prelogopedist in de buurt te zoeken, maar 
ook via www.logopediepraktijk.nl 

Voor meer informatie: 
www.prelogopedie.nl 
www.nvlf.nl 


