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Wanneer logopedie?! 
(korte omschrijving ter informatie aan  

onderwijzend personeel) 
 

“Wanneer een kind alleen in klinkers praat, is het duidelijk dat er sprake is van een spraakstoornis en je denkt 
snel aan logopedie. Echter zul je vaker in een situatie komen dat je niet weet waar het aan ligt dat de 

communicatie niet optimaal verloopt; is de taal op leeftijdsniveau, is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis, 
begrijpt het kind de dingen, mag het nog duimen, moet het die letters al kunnen zeggen… etc.?’.  

 
 
Inleiding 
Vanaf maart 2003 ben ik begonnen met een logopediepraktijk te Beetsterzwaag. De kinderen die 
verwezen worden voor logopedie, zijn vaak door de leerkracht ‘gesignaleerd’. M.i. is het voor het kind 
ontzettend belangrijk, dat de logopedische stoornis in een zo’n vroeg mogelijk stadium gesignaleerd 
wordt. In de eerste kinderjaren gebeurt er op communicatieniveau heel veel. Het kind leert veel, maar 
kan ook veel inhalen als het een achterstand heeft. Naar mate het ouder wordt, neemt het de 
communicatie facetten minder makkelijk/ snel op en gaat de ‘inhaalslag’ trager.  
In onderstaand overzicht heb ik die punten, waar je op moet letten wanneer je aan een logopedische 
verwijzing denkt, kort samengevat.  
 
Spraakontwikkeling 
Al vanaf de geboorte maken baby’s geluidjes. Het kind leert om te spelen met de tong en oefent 
ongemerkt. Wanneer het kind 3 jaar is kent het al veel klinkers en medeklinkers zoals 
[p], [m], [f], [k], [l], [t]  ook hoor je al clusters zoals kw-, kn-, pl-, fl-. 
 
Het kind leert alle medeklinkers eerst los en daarna in clusters uit te spreken. Vaak merk je dat bij het 
vormen van de clusters de problemen ontstaan.  
Wanneer een kind 4;6 jaar is dan zou hij de ‘beruchte’ [r] al kunnen maken. 

 Logopedie -  uitspreken/ vormen bepaalde klanken is niet aanwezig/ mogelijk 
- kind vormt de klanken verkeerd (tussen de tanden, kaak naar voren bijv.) 
- kind draait letters om  
- praat te snel (broddelen)/ onnauwkeurig 
 

Taalontwikkeling 
Wanneer het kind twee is praat het al in tweewoord zinnen. Met 3 jaar in 3-5 woordzinnen. De zinnen 
kloppen grammaticaal nog niet, maar dat hoeft ook nog niet. Naarmate het kind ouder wordt, worden 
de zinnen langer. De zinsopbouw verandert en het kind past het taalregels toe. De morfologische 
ontwikkeling zal nooit helemaal gelijk verlopen als de zinsontwikkeling. 

 Logopedie        - het kind praat nog in losse woordjes (peuterspeelzaal) 
- de taalregels zijn/ worden niet goed geautomatiseerd  
- de zinsopbouw klopt niet 
- het kind maakt geen samengestelde zinnen  
- etc. etc. 

 
Duimen 
Duimen lijkt onschuldig, maar wanneer een kind te lang duimt, kan dit de stand van het gehemelte 
veranderen. Door druk uit te oefenen met de duim, kan het gehemelte omhoog gaan, waardoor de 
gehemelteboog hoger en smaller wordt. Dit kan als gevolg hebben dat de tong minder breed kan 
liggen in de mond en dat hij daardoor naar voren gaat. M.a.g. dat er interdentaliteit (tong tussen de 
tanden) kan ontstaan. Ook kan het nadelige gevolgen hebben voor de gebitsstand (kan o.a. 
articulatieproblemen veroorzaken). De logopedist heeft een programma om het duimen af te leren. 
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Open mond gedrag 
Hierin maak ik onderscheid in  

 open mond, maar ademen via de neus: hier is vaak sprake van een slappe mondmotoriek. 
Logopedie in geadviseerd. 

 open mond en ademen door de mond i.p.v. door de neus: we ademen niet voor niets door de 
neus. Met onze neushaartjes wordt de lucht gefilterd en komt schoon in de longen. Wanneer 
de lucht door de mond komt wordt het niet gefilterd; grotere kans op bacteriën dus. Logopedie 
is geadviseerd. 

 
Stotteren 
Ook voor stotteren geldt dat je er zo snel mogelijk bij moet zijn. Alhoewel het stotteren een fase kan 
zijn, is het goed om het met de ouders er over te hebben. Niet bij elk kind gaat het over en is de ernst 
van het stotteren gelijk. Logopedie is geadviseerd. De logopedist zal de ernst bepalen en het kind 
eventueel verder doorverwijzen naar een stottertherapeut.   
 
Heesheid/ stemgebruik en hygiëne 
Door verkeerd stemgebruik kan het voorkomen dat kinderen last krijgen van de stem (schor). Of kan 
het kind opeens hees worden (valse lucht, bijna geen stemgeving). In beide gevallen is logopedie 
geadviseerd. In overleg met de huisarts en de logopediste is het, in geval bij heesheid, verstandig om 
de KNO-arts te laten kijken naar de stembanden (i.v.m. stembandknobbeltjes). Ook kunnen 
amandelen invloed hebben op de stemgeving. 
 
Dyslexie 
Dyslexie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Wanneer het kind naast dyslexie, een 
woordvindingsstoornis of een ander logopedische stoornis heeft, kan het kind bij een logopediste 
terecht.  
  
Slechthorendheid 
Door een gehoorsvermindering (ook door verkoudheden) kan een kind veel missen en snel een 
spraak- en/of taalachterstand krijgen. Vooral jonge kinderen hebben soms last van vocht achter het 
trommelvlies (otitis media met effusie OME). Middenoorontsteking/ lijmoor/ glue ear zijn ook 
benamingen voor OME. OME gaat samen met een verminderd hoorvermogen van ongeveer 25 dB. 
Het is zeer belangrijk om goed te letten op de auditieve vaardigheden van het kind.  
 
Begripsstoornis 
Om goed te communiceren moet je wel alles kunnen begrijpen. Bij sommige kinderen is het taalbegrip 
niet op leeftijdsniveau. Dit kan leiden tot nare situaties. Logopedie is geadviseerd. 
 
Selectief Mutisme 
Ik heb mij gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met Selectief Mutisme (SM). Wanneer een 
kind niet praat op school, maar wel thuis (selectief) dan kan er sprake zijn van SM. Het kind wordt 
meestal bestempeld als verlegen, maar komt gewoonweg niet tot spreken op school/ in bepaalde 
situaties. SM is een angststoornis.Ik kan helpen door samen met leerkracht, ouder(s) aan de hand van 
een behandelprotocol aan de slag te gaan!  
 
In zo weinig woorden, kan ik natuurlijk niet alle punten heel uitgebreid weergeven. Ongetwijfeld heb ik 
dingen overgeslagen of niet duidelijk genoeg opgeschreven. Heb je vragen, bel dan gerust of stuur 
een mailtje. 
 
Hopende op een fijne samenwerking & met vriendelijke groeten, 
Annemieke  


