
Preverbale logopedie
Behandeling van eet- en 
drinkproblemen bij jonge 
kinderen

In de loop van het eerste levensjaar leert uw kind 
verschillende soorten voedsel eten en drinken. Dat 
gaat niet altijd vanzelf. Soms kan een kind niet goed 
eten of drinken. Het kan zijn dat het kind niet durft 
te eten, bijvoorbeeld door een negatieve ervaring. 
Het kan ook veroorzaakt worden door een medisch 
probleem. Uw kind kan dan gaan kokhalzen, spugen 
of zich verslikken. Sommige kinderen weigeren 
helemaal om te eten of te drinken en krijgen een 
periode sondevoeding. 

Wist u dat een logopedist een rol kan spelen bij het 
afbouwen van sondevoeding en het behandelen 
van eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen? 
Bij Klinq hebben we de expertise in huis voor dit 
soort behandelingen. Het valt onder de preverbale 
logopedie. Dat is logopedie voordat het spreken 
begint. 

Klinq Praktijk
Ons team bestaat uit vijf allround logopedisten en 
een praktijkondersteuner. De logopedisten hebben 
daarnaast hun eigen specialisme. Bijvoorbeeld 
preverbale logopedie, dyslexie of stottertherapie. 
U wordt bij ons dus altijd goed geholpen door een 
deskundige logopedist die goed bij u past. 

Bij Klinq staat de hulpvraag van onze cliënt centraal. 
Waar kunnen we u of uw kind mee helpen? En wat is 
de beste aanpak? Wat geeft het beste resultaat? We 
werken daarbij graag samen met verwijzers, andere 
disciplines, instellingen en scholen. En mocht het nodig 
zijn om de behandeling volledig af te stemmen op uw 
omgeving, dan doen we dat vanzelfsprekend.  
Klinkt best goed, he? 

Wilt u meer informatie over wat we allemaal doen? 
Wilt u weten of we u of uw kind ook kunnen helpen of 
begeleiden? Neem dan contact met ons op voor een 
afspraak. U kunt natuurlijk ook op onze website kijken: 
www.klinqpraktijk.nl

Onze logopedisten zijn allemaal lid van de 
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 
en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister 
Paramedici. 

www.klinqpraktijk.nl

info@klinqpraktijk.nl
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Sondevoeding
Soms lukt het niet om een kind alle 
voeding zelf te laten eten. Dat kan 
allerlei oorzaken hebben. U kunt 
daarbij denken aan: onvoldoende 
groei, blijvende problemen met de 
slokdarm, een ernstige motorische 
of verstandelijke handicap of een 
onvoldoende veilige slik. In sommige 
gevallen wordt dan besloten om het 
kind sondevoeding te geven. 

Soms kunnen kinderen nog wel 
zelf kleinere hoeveelheden eten. 
De preverbaal logopedist kijkt dan 
naar de mogelijkheden om het 
mondgebied zoveel mogelijk te 
stimuleren. Ook tandenpoetsen is 
daarbij erg belangrijk. 

Het doel van onze behandelingen 
is dat uw kind uiteindelijk veilig 
en voldoende eet en drinkt. Soms 
werken we daarbij samen met 
andere hulpverleners die ook 
betrokken zijn bij de behandeling 
van het kind, bijvoorbeeld een 
kinderarts, kinderfysiotherapeut, 
ergotherapeut of diëtist.   

Onderzoek en behandeling
De behandeling van uw kind 
door een van onze logopedisten 
begint altijd met een uitvoerig 
intakegesprek met u als ouder 
of verzorger. Daarin staan het 
probleem en uw hulpvraag centraal. 
Na de intake kijkt de logopedist naar 
de spierkracht in en rond de mond 
van uw kind.  Daarna observeert de 
logopedist het eten en drinken van 
uw kind. Op basis van de verkregen 
informatie bepalen we samen 
met u of we gaan starten met de 
behandeling en op welke manier we 
dat dan gaan doen. 

Behandeling en begeleiding
• is gericht op het verbeteren van 

de mondmotoriek en het gevoel 
in het mondgebied.

• bestaat uit het geven van 
adviezen en begeleiding aan 
u als ouder en uw directe 
omgeving.

• bestaat uit het direct 
behandelen van uw kind.

• is individueel en duurt 30 tot 60 
minuten per sessie.

• k an bij u thuis of bij ons in de 
praktijk plaatsvinden.

Wie verzorgt de 
behandeling?
Bij Klinq werken diverse 
logopedisten die gespecialiseerd 
zijn in preverbale logopedie. Na hun 
opleiding hebben ze aanvullende 
scholing gevolgd op het gebied 
van eet- en drinkproblemen 
bij kinderen. Zij zijn daarvoor 
gecertificeerd en zijn geregistreerd 
bij de Nederlandse Vereniging voor 
Logopedie en Foniatrie. Uw kind is 
dus in goede handen bij ons.

Verwijzing
Voor preverbale logopedie heeft u 
geen verwijzing van uw huisarts of 
een medisch specialist nodig. Het is 
wel belangrijk dat er eerst een arts 
kijkt of de eet- en drinkproblemen 
van uw kind eventueel een 
medische oorzaak hebben. Wij 
informeren uw huisarts of specialist 
daarna over onze bevindingen en 
het verloop van de behandeling. 

Vergoeding
Preverbale logopedie (aan huis) 
valt binnen het basispakket van 
uw ziektekostenverzekering 
en wordt volledig vergoed. In 
de polisvoorwaarden van uw 
ziektekostenverzekering kunt u hier 
meer over lezen.

Voor welke kinderen?
Preverbale logopedie is bestemd 
voor baby’s en jonge kinderen met 
eet- of drinkproblemen.  
Het is verstandig om een afspraak 
met ons te maken als uw kind 
moeite heeft met:

• het drinken uit de borst of fles. 
Uw kind kan zich daardoor 
verslikken, benauwd worden of 
weigeren om te drinken.

• het afhappen van een lepel.
• de overgang van vloeibaar naar 

vast voedsel.
• kauwen en/of slikken.
• drinken uit een beker.

Daarnaast is deze vorm van 
logopedie bedoeld voor kinderen die:

• (veel en vaak) spugen.
• veel last hebben van reflux.
• afhankelijk zijn van 

sondevoeding.
• voedsel weigeren.
• last hebben van overmatig 

speeksel.

Preverbale logopedie  
voor kinderen

Het behandelen van eet- 
en drinkproblemen bij 
jonge kinderen valt onder 
de preverbale logopedie. 
Dat is logopedie voordat 
het kind met spreken 
begint. Het gaat meestal 
om baby’s en jonge 
kinderen, maar het komt 
ook wel eens voor dat 
een preverbaal logopedist 
van onze praktijk oudere 
kinderen met eet- of 
drinkproblemen begeleidt. 


