Préverbale
logopedie
Communicatie

therapie sneller gestart worde n. ~~j ?e
eerste afspraak neemt u uw verwiJzmg
.
van de behandelend arts, een .
identiteitsbewijs en het verzekermgspasJe

Préverbale logopedie voor
kinderen
De communicatieve ontwikkeling, de
vroege spraak-taalontwikkeling van een
kind is en blijft een wonder. Het is een
sociaal leerproces dat in wisselwerking
met volwassenen en andere kinderen
plaatsvindt. Deze commu nicatie ve
ontwikkeling verloo pt niet altijd zo
vanzelfsprekend. Het begeleiden van het
begin van de commu nicatie ve
ontwikkeling en het begin van de spraaken taalontwikkeling wordt ook preverbale
logopedie genoemd.

Voor welk e kind eren ?
Preverbale Logopedie is mogel ijk voor
kinderen vanaf de geboo rte en/of met
een ontwikkelingsleeftijd van 0-2 jaar
De behandeling richt zich op kinderen die
moeite hebben met de verschillende
aspecten uit de periode van de
beginnende commu nicatie (het maken
van klanken.manieren om te
communiceren, taalbegrip of het maken
van de eerste woord jes) Dit kan een
gevolg zijn van problemen in de
neurologische ontwikkeling
(hersenbeschadiging), gehoorproblemen
(doofheid, slechthorendheid), bij
problemen in intelligentie (algehele
ontwikkelingsachterstand of een
syndroom), bij anatom ische afwijkingen
aan de spraakorganen (schisi s) en
problemen binnen de emotio nele
ontwikkeling.

van uw kind mee.

Problemen in deelaspecten
van de vroe ge ontwikkeling
van de communicatie
kunnen zijn:
•
•

•
•

problemen in het contact tussen
het kind en anderen
problemen in de controlefunctie
(aangeven wat ze wel en niet
willen)
problemen in de expressiefunctie
(het uitdrukken van gevoelens)
problemen in de

representatiefunctie

•

(vragen waar iets is.aandacht
vestigen op iets vestigen of laten
merken dat iets weg is)
problemen in de sociale functie
( zoals zwaaien of dag zeggen)

Hoe ziet de behandeling
eruit?
Aanmelding
Indien u denkt dat uw kind preverbale
logopedie nodig heeft kunt u contact met
een preverbale logopedist opnemen. In
een eerste gesprek kunt u advies vragen
of er vindt een korte intake plaats. Op
deze manier kan de logopedische

Onderzoek en behandeling
Bij uw eerste afspraak wordt de intake
aangevuld. De logopedist zal een
inventarisatie maken aan de hand van
observatieformulieren of tests van de
problemen. Bijvoorbeeld welke
communicatieve functies het kind
gebruikt en welke nog niet. Daarna zal er
een plan gemaa kt worden om deze
functies te stimuleren. Dat zal dan altijd in
spelvorm gaan, waarbij de ouders een
belangrijke rol spelen . Zij zullen spellet jes
aangereikt krijgen om deze met hun kind
te spelen om de communicatie te
bevorderen. Ditzelfde kan gelden voor
het begrijpen van de taal of het maken
van woordjes.

Diverse vormen van behandeling

Een vorm van behandeling is individueel
en duurt maximaal 60 minuten. Vaak is
het bij (zeer) jonge kinderen noodzakelijk
de behandeling aan huis te laten
plaatsvinden. Ook kan er video-home
training plaatsvinden.

Een andere vorm is in groepsverba~d.
Een door de zorgverzekeraar volledig
t
vergoedde cursus is de Hanen~ .
Oudercursus. Op diverse locaties in ~e
land worden door bevoegde logoped 1sten
Hanen Oudercursussen aan ouders van
nauwelijks tot niet sprekende kinderen
gegeven. Ook worden er cursussen
aangeboden waarbij ouders een
basislexicon gebaren leren (NmG).
De behandeling is gericht op het
bevorderen van alle aspecten van de
vroege communicatie.
Het uiteindelijke doel is de totale
communicatie, zowel verbaal als
nonverbaal beter te doen verlopen .
In de individuele behandeling kunnen
naast de algemene logopedische
principes ook gebruik gemaakt worden
van de Hanenmethode, ondersteunende
communicatie middelen, Nederlands
ondersteunt met gebaren ( NmG),
PROMPT methode, behandelmethoden
Neuro-Developmental Treatment (Bobath
en Mueller) en Sensorische Integratie.

Verwijzing
De huisarts, consultatiebureau-arts,
KNO-arts, audioloog of kinderarts
verwijzen het kind naar logopedie. Als
kinderen naast logopedie ook nog andere
therapieën nodig hebben kan een arts
een kind ook doorverwijzen naar een
instantie waar dit gecombineerd kan
worden. Denk hierbij aan VTO-teams
kinderteams, groepspraktijken voor '

l~gopedie, fysiotherapie en ergotherapie,
kinderrevalidatiecentrum of
k~nderdagcentra (voor gehandicapt~
kinderen, Medisch Kinder DagverbllJven).
De noodzaak van pré-logopedie kan
worden gesignaleerd door de ouders,
consultatiebureau-arts of verpleegkundige, huisarts, leidster
kinderdagverblijf ...

Vergoeding
Préverbale logopedie wordt vergoed
vanuit de ziektekostenverzekering.
Het is wel raadzaam zelf hierover vooraf
contact op te nemen met uw
zorgverzekeraar. De verantwoordelijkheid
van de betaling ligt altijd bij de
ouders/verzorgens van het kind.

Wie behandelt er?
Logopedisten die zich bezighouden met
préverbale logopedie hebben na hun
logopedie opleiding een aanvullend e post
HBO opleiding gevolgd. Daarnaast
hebben ze affiniteit met jonge kinderen.
Via de site van de NVLF is het mogelijk
een prelogopedist in de buurt te zoeken,
maar ook via www.logopediepraktiik.nl

Voor meer informatie
www.preloqopedie.nl
www.nvlf.nl
www.loqopediepraktijk.nl
www.kindentaal.nl

