Waar vindt u ons?
U vindt ons in:
Regio Emmen
• Emmen
• Erica
Twente
• Almelo
• Delden
• Enschede
• Glanerbrug
• Goor
• Hengelo
• Oldenzaal
• Rijssen

Regio Deventer
• Deventer
Achterhoek
• Winterswijk
Regio Nijmegen
• Bemmel
• Gendt
• Lent
• Nijmegen
• Oosterhout

Raadpleeg voor een actueel overzicht
van onze vestigingen, de openingstijden
en de mogelijkheden onze website

Wij hebben
met alle
zorgverzekera
ars
een contract

bel met 06 54 32 77 26

Preverbale
Logopedie

Welkom bij Logopedie direct
Logopedie direct is een professionele, allround logopediepraktijk gevestigd op verschillende locaties in Oost-Nederland.
Bij Logopedie direct zijn verschillende logopedisten werkzaam
met ieder een eigen specialisatie, waardoor er zorg op maat
wordt geleverd.

Wat zijn onze specialisaties
Een logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag op
het gebied van de communicatie in het breedste zin van
het woord.
De logopedist onderzoekt,
nderzoekt,
adviseert, werktt preventief,
behandelt en begeleidt
egeleidt
de cliënt en de omgeving
van de cliënt opp
verschillende gebieden.
ebieden.
Dit kan zijn op het
gebied van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taal
Spraak
Stotteren
Stem
Mimetherapiee
Hyperventilatie
tie
Afasie, dysartrie
trie en dysfagie
Afwijkende mondgewoonten
Spraakafzien bij slechthorendheid
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
OMFT

Maak direct een afspraak:

Eet- en drinkstoornissen
De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie
genoemd. Naast de term ‘preverbale logopedie’ wordt in de
praktijk ook de term prelogopedie regelmatig gebruikt.

met de spierspanning, waardoor zuigen, kauwen of
slikken lastig is. Kinderen met anatomische afwijkingen in
het mondgebied (zoals een schisis) kunnen ook
problemen ondervinden bij het leren van eten en drinken.

Wat doet een logopedist?
Problemen
Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of
uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of
het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven
worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts
(bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is
belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er
oonderliggende medische problemen zijn die de moeilijkhheden in het mondgebied veroorzaken.
W spreken over eet- en drinkproblemen als kinderen moeite
We
hhebben met de ontwikkeling van deze vaardigheden. Als
kkinderen zich vaak verslikken kan er sprake zijn van een
sslikstoornis. Soms is het nodig dat kinderen sondevoeding
kkrijgen. Bij sondevoeding wordt de voeding door een
sslangetje (meestal via de neus) in de maag gebracht.
SSondevoeding kan om meerdere redenen gegeven worden:
■ Als een baby of een jong kind moeite heeft met eten,
drinken en/of slikken;
■ Als het kind niet kan slikken of voedsel weigert zodat het
te weinig voeding binnen krijgt;
■ Als het eten risico’s met zich mee brengt voor het kind. Er
kunnen verschillende oorzaken zijn voor eet- en
slikproblemen. Prematuur geboren kinderen zijn soms in
de eerste weken te zwak om te drinken. Kinderen met een
syndroom zijn soms trager in hun ontwikkeling en
hebben daardoor moeite om de nieuwe vaardigheden
zoals eten van de lepel of kauwen te leren. Als er sprake is
van een hersenbeschadiging kunnen er problemen zijn

www.logopedie-direct.nl

De logopedist bekijkt samen met de ouders wat de
hulpvraag is en observeert eten en drinken. Soms zijn
aanvullende onderzoeken of testen nodig om een goed beeld
te krijgen. Bij sondevoeding kan de logopedist helpen om
eet- en drinkvaardigheden te ontwikkelen. Voor het
afbouwen van sondevoeding wordt vaak samengewerkt met
andere disciplines, zoals kinderarts of diëtist. Bij kinderen
met complexe problemen wordt er meestal samengewerkt in
een multidisciplinair team.

Preverbale logopedie
Als een kind in het ziekenhuis is opgenomen, kan de
logopedist uit het ziekenhuis preverbale logopedie geven. Er
zal dan een onderzoek plaatsvinden op verzoek van een arts.
Aan de hand van uitkomsten van het onderzoek geeft de
logopedist adviezen om drinken, eten of slikken te verbeteren. Hierbij wordt met ouders en verpleging samengewerkt.
Ook kan preverbale logopedie in de thuissituatie of in een
instelling waar het kind behandeld wordt, plaatsvinden. Deze
wordt meestal gegeven door een preverbaal logopedist in de
eigen praktijk, de instelling of aan huis. Samen met de
ouders/verzorgers zal de logopedist kijken wat de beste
manier is om een kind te laten eten of drinken. Er worden
adviezen gegeven over een goede houding en technieken, er
zal gekeken worden wat de beste fles, speen of beker is. Ook
kan het zijn dat er gerichte oefeningen geadviseerd worden
om bijvoorbeeld het kauwen te stimuleren.

