
 

 

Advies vakgroep preventieve logopedie in het kader van hervatten werkzaamheden: 

Voor de preventieve logopedie geldt bij voorkeur  face-to-face contact met het kind – al dan niet in 

aanwezigheid van een ouder -  aangezien het om communicatie en interactie met het kind gaat. Voor 

het beoordelen van de spraak-taalontwikkeling is observatie een belangrijk middel. Ook eet- en 

drinkproblemen zijn beter op te lossen, als je het kind live ziet.  

Voor het geven van algemene adviezen is een consult via beeldbellen een alternatief . De logopedist 

kan de adviezen/oefeningen voordoen en kan - als het kind bij het consult aanwezig is - zien hoe het 

kind reageert om zo nodig bij te sturen.  Bij sommige organisaties vinden nu pilots plaats met 

beeldbellen vanuit het digitaal kinddossier. Alleen voor ouders die het Nederlands slecht beheersen 

zal deze vorm minder geschikt zijn. Risico is dat het niet altijd duidelijk is of ouders voldoende 

hebben begrepen hoe de adviezen op te volgen. Bij het beoordelen van een probleem of achterstand 

via telefonisch contact wordt de mogelijkheid van observatie gemist en zal men voornamelijk uitgaan 

van hetgeen ouders zeggen. Bij het besluiten tot vervolgstappen mist dan de professionele visie en 

inschatting. Voor een uitgebreid onderzoek is een consult via (beeld)bellen niet geschikt. Als dit 

noodzakelijk is, zal er een fysieke afspraak op langere termijn nodig zijn of een verwijzing naar een 

logopediepraktijk.  

Naast (beeld)bellen kan de logopedist verwijzen naar schriftelijke ondersteuning zoals nieuwsbrieven 

of (filmpjes op) websites. Of ze kan (thema)bijeenkomsten of telefonische spreekuren organiseren 

voor ouders of leerkrachten. De bijeenkomsten kunnen zowel fysiek (met afstand) als online (bv. via 

MS Teams) of als webinar gehouden worden. Voorwaarde bij digitaal overleg is wel dat ouders 

beschikken over apparatuur, digitaal vaardig zijn en de Nederlandse taal redelijk goed beheersen . 

Contacten en overleggen intensiveren met leerkrachten, leidsters, ketenpartners of behandelaars 

van een kind (bv. tandarts of fysiotherapeut) kan helpend zijn bij het signaleren van logopedische 

problemen. Technische oplossingen, zoals bv. een livestream ter ondersteuning van een 

groepsobservatie moeten nog nader uitgewerkt worden. Ook het digitaliseren van de screening van 

de 5-jarigen in een PowerPoint presentatie behoort tot de mogelijkheden. Op die manier kan via een 

beeldbelverbinding thuis (kind met ouder) of op school (kind met onderwijsassistente) de screening 

worden afgenomen.  

Opstarten en uitvoeren van preventieve logopedie is sterk afhankelijk van het beleid, de 

mogelijkheden en protocollen van de (JGZ)organisatie, de JGZ-locaties / CJG’s / consultatiebureaus / 

kinderopvanglocaties / scholen, de noodzaak van het onderzoek en het kunnen houden aan de 

corona maatregelen (vaak handen wassen of desinfectans gebruiken, 1,5 m afstand houden, max. 1 

ouder aanwezig, na ieder kind schoonmaken materialen). Op sommige locaties wordt gewerkt met 

spatschermen, wordt een werkplek anders ingericht of wordt gezorgd dat het kind en de logopedist 

niet aan dezelfde materialen komen (gedigitaliseerde screening op IPad of kind neemt eigen 

materiaal mee uit de klas). Belangrijk is ook om zeker te zijn van een geschikte en beschikbare ruimte 

die goed geventileerd kan worden. Dit alles vraagt om afstemming met en maatwerk per locatie waar 

de logopedist werkzaam is. 

 

 


