
Preverbale logopedie 

“Vroege begeleiding bij eet- en drinkproblemen kan veel 
moeilijkheden in de verdere ontwikkeling voorkomen”
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Wat doet een preverbaal  
logopedist?
De ontwikkeling van het eten en drinken 
gedurende de eerste levensjaren van een 
kind is een complex proces, waarin meer-
dere factoren een rol spelen (Engel, 2011). 
Binnen dit proces zouden er moeilijk- 
heden kunnen optreden, waarbij u hulp 
kunt gebruiken van de preverbaal logo- 
pedist. U kunt denken aan een probleem 
bij de overgang van borst-/flesvoeding 
naar vastere voeding, het aanleren van 
het eten van de lepel, het leren kauwen 
en het drinken uit de beker. 

Wanneer schakel je een pre-
verbaal logopedist in?
Preverbale logopedie kan op verschillen-
de indicaties plaatsvinden, bijvoorbeeld 

bij angst van kinderen en/of ouders na 
een traumatische ervaring in het mond-
gebied, bij veel spugen, of bij de overgang 
van sondevoeding naar orale voeding. 
Daarnaast kan er bijvoorbeeld sprake zijn 
van een syndroom, een schisis, of zintuig-
lijke problemen waardoor de mondfunc-
ties minder goed ontwikkelen en voe-
dingsproblemen kunnen ontstaan. U kunt 
hierbij denken aan moeilijkheden met het 
aanleren van de vaardigheden die nodig 
zijn bij het zuigen, afhappen, het kauwen 
en het drinken uit een beker. De logo- 
pedist zal tijdens de behandelingen letten 
op het gebruikte materiaal, de techniek 
en de houding en zo nodig adviezen ge-
ven. (NCJ Richtlijn Voeding en eetgedrag, 2017)

Eén van de specialisaties van Sylvia van der Drift is preverbale 
logopedie. Maar wat is preverbale logopedie precies en bij welke 
hulpvragen kan je een preverbaal logopedist inschakelen? Dit is 
allemaal te lezen in deze folder van Kinderlogopedie Maassluis. 



Voorbeeld hulpvragen
- Mijn kindje is prematuur geboren en 
wordt met sondevoeding ontslagen uit 
het ziekenhuis. We hebben nog verdere 
begeleiding nodig bij het leren drinken.
- Mijn kind heeft altijd prima gedronken 
maar nu we met vastere voeding willen 
beginnen ontstaan er problemen. We zijn 
op zoek naar tips.

- Kunt u mijn kindje van 1 jaar dat nog 
niet kan kauwen helpen?
- Hoewel we al veel geoefend hebben 
met drinken uit de fles lukt dit onvoldoen-
de, kunt u ons hierbij begeleiden?

Waar vinden de behandelin-
gen plaats?
Deze zogeheten preverbale behandeling 
vindt meestal plaats in de thuissituatie 
op verwijzing van een arts. Er wordt voor 
de thuissituatie gekozen, omdat dit een  
vertrouwde omgeving voor het kind is.

“Mijn adviezen zijn afgestemd 
op de ouders en op wat 

ik zie bij het kindje”
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Tarieven en vergoeding bij 
preverbale logopedie
Kinderlogopedie Maassluis heeft een 
contract met zorgverzekeraar DSW en 
de daarbij behorende labels. Voor alle 
andere zorgverzekeraars geldt dat u via 
factureringsbedrijf Infomedics een nota 
ontvangt van de logopedische behande-
lingen. Uw zorgverzekeraar kan u infor-
meren over de hoogte van de vergoeding 
van niet-gecontracteerde logopedie bin-
nen uw polis. 

Onze dochter Gwen is 
geboren met een open gehemelte. Dat brengt de nodige voedingsproblemen met zich mee. Gelukkig troffen wij Sylvia, die ons na de geboorte van Gwen met raad en daad 
heeft bijgestaan!



Contactgegevens
Hellingkade 1
3144 EJ Maassluis
info@kinderlogopediemaassluis.nl
06-198 441 63

Kwaliteitsregister Paramedici
89908920891

AGB code praktijk
05001212

AGB code logopedist
05999934

KVK
24480938

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen.

Even voorstellen
Mijn naam is Sylvia van der Drift en sinds 2010 heb ik mijn eigen praktijk: Kinderlogo-
pedie Maassluis. In 2007 behaalde ik mijn Bachelor of Health aan de opleiding Logo- 
pedie te Rotterdam. Na de opleiding heb ik een post-hbo opleiding tot Sensorisch 
Integratietherapeut gevolgd en heb ik me gespecialiseerd tot preverbaal logopedist. 
Vervolgens heb ik de cursus ‘Anders Kijken naar 0-2 jarigen’ gedaan om mijn kennis 
van preverbale logopedie en prikkelverwerking samen te laten komen. 
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