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6 maart 2022 - Dag van de Logopedie – Een leven lang logopedie! 
 
 
Op 6 maart 2022 is het de Europese Dag van de Logopedie. Het thema 
van de Dag van de Logopedie is dit jaar Een leven lang logopedie. Een 
logopedist signaleert, adviseert en begeleidt mensen in iedere 
levensfase: van nul tot honderd. Bij iedere levensfase horen andere 
zorgvragen. Je kunt hierbij denken aan: baby’s die niet goed kunnen 
drinken uit de borst of fles. Kinderen die niet vanzelf leren praten door 
een probleem in de taalontwikkeling. Of kinderen die stotteren of een 
klank niet kunnen uitspreken. Volwassenen met heesheid, ouderen die 
moeite hebben met praten of slikken door een ziekte. Ook levert 
logopedie een bijdrage aan het herstel van long Covidpatiënten. De 
preventieve logopedie richt zich vooral op de leeftijd van nul tot twaalf 
jaar met zorgvragen gericht op taal, spraak, stem, mondgewoonten, 
stotteren of auditieve vaardigheden.  
 
 
0-4 jarigen 
Wanneer er een zorgvraag ligt m.b.t. de bovenstaande onderwerpen, 
wordt het kind via het consultatiebureau of via pedagogisch 
medewerkers of ouders aangemeld voor een logopedische observatie. 
De kinderen worden in de thuissituatie of op de peuteropvang 
geobserveerd. Ook komt de logopedist op de peuteropvang langs voor 
groepsobservaties. Alle kinderen worden met toestemming van ouders 
geobserveerd.  
 
4+ jarigen 
Ouders van kinderen uit groep 1 en groep 2 ontvangen een ‘Vragenlijst 
Logopedie’ via www.mijnkinddossier.nl. Zij kunnen hun eventuele zorgen 
in deze vragenlijst uiten. Ook de mening van de leerkracht is voor ons erg 
belangrijk. Als er twijfel is over de spraak- taalontwikkeling, de 
mondmotoriek of het stemgebruik van een kind/ leerling, neem dan 
contact met ons op. Alleen de kinderen waar zorgen over zijn, worden 
onderzocht. 
 
Vervolg 
De bevindingen van de logopedist worden na het onderzoek besproken 
met ouders en met toestemming van ouders ook met de pedagogisch 
medewerker of leerkracht. De logopedist overlegt met ouders of er een 
verwijzing naar de logopedist/ KNO/ AC nodig is of dat ouders zelf met oefeningen aan de slag kunnen. 
Indien nodig wordt er een controle afgesproken.  
 
 
Hoe schakelt u de preventief logopedist in?   
Twijfelt u over de spraak-taalontwikkeling van een kind? Of heeft u vragen over de werkwijze van de 
preventieve logopedist? Neem dan contact op met de logopedist van de GGD Drenthe via de 
onderstaande contactgegevens.   

Minimum spreeknormen: 

 

1 jaar: Het kind brabbelt veel 

en gevarieerd en maakt 

steeds meer contact.  

1,5 jaar: Het kind kent ten 

minste 5 woorden, 

woordopbouw is nog 

onvolledig. 

2 jaar: Het kind maakt zinnen 

van 2 woorden, 

woordopbouw is nog 

onvolledig.  

3 jaar: Het kind maakt zinnen 

van 3-5 woorden, opbouw 

van de zinnen nog matig en 

ongeveer 50% is 

verstaanbaar. 

4 jaar: Het kind maakt 

enkelvoudige zinnen, zinnen 

opbouwn gaat beter maar 

nog moeite met 

werkwoorden vervoegen. 

5 jaar: Het kind maakt 

goedgevormde en 

samengestelde zinnen, 90 % 

is verstaanbaar (S.M. 

Goorhuis-Brouwer, 1985) 
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