De meerwaarde van Paramee
In Paramee zijn ook kinderfysiotherapeuten, een
kinderergotherapeut, een kinderpsycholoog en een
diëtist werkzaam die eventueel ook ingeschakeld
kunnen worden in de behandeling van deze groep
kinderen. In samenwerking met de fysiotherapeut
kan bijvoorbeeld gekeken worden naar een goede
houding tijdens het eten.
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Voor preverbale logopedie is een verwijzing nodig
van de huisarts of kinderarts. Medische oorzaken
kunnen ook ten grondslag liggen aan de eet- en
drinkproblemen.

Vergoeding
De behandelingen worden volledig en onbeperkt
vergoed vanuit de basisverzekering. Met alle
zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten.

Preverbale
logopedie

Kinderpraktijk Paramee
Wat is preverbale logopedie?
Preverbaal betekent: voordat het spreken begint. In
de loop van het eerste levensjaar leert een kind om
allerlei soorten voedsel te eten en te drinken. Dit gaat
niet altijd vanzelf. Het kan zijn dat een kind niet goed
kan eten of drinken door een medische probleem.
Ook kan het zijn dat hij/zij niet wil of durft te eten
door negatieve of onprettige ervaringen.
Een preverbaal logopedist heeft aanvullende scholing
gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen.
Wanneer er problemen zijn ten aanzien van het eten
of drinken, kan een preverbaal logopedist worden
ingeschakeld voor begeleiding, advisering en indien
nodig behandeling.

Eet- en drinkproblemen

Wognum: 0229-284343
We spreken hier vooral over baby’s en jonge kinderen,
maar ook oudere kinderen met eet- en drinkproblemen
kunnen begeleiding krijgen van een logopedist.
Eet- en drinkproblemen komen vaak voor bij te vroeg
geboren kinderen, kinderen met het syndroom van
Down en bij een schisis.

Onderzoek en behandeling
Als een kind wordt aangemeld, wordt eerst
uitgebreid besproken wat het probleem is en wat
de verwachtingen zijn. Tijdens het onderzoek wordt
gekeken naar de aan- en afwezigheid van reflexen,
de mondmotoriek, de spierkracht en het gevoel in en
rond de mond. Daarnaast wordt het eten en drinken
geobserveerd. Meestal komt de logopedist aan huis,
aangezien dan meteen gekeken kan worden welke
flessen, lepels enz. aanwezig zijn.

Wervershoof: 0228-584380
Communicatieve ontwikkeling
Vanaf de geboorte is er sprake van communicatie
tussen het kind en de mensen in de omgeving. Dit
begint eenvoudig met kijken, huilen, lachen. Daarna
leert een kind steeds meer om communicatie te
gebruiken op verschillende manieren, bv. om te
groeten, om aan te geven dat hij/zij iets wil, om
gevoelens uit te drukken. Het kind gaat steeds
meer taal begrijpen en anderen imiteren, eerst met
geluiden, daarna met woorden.

Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge
kinderen die moeite hebben met:
Drinken uit de borst
Drinken uit de fles
De overgang van borst naar fles
Eten van de lepel
Kauwen
Slikken
Drinken uit een beker
Een kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen,
zich verslikken of voedsel weigeren.

www.paramee.nl

De logopedist adviseert de ouder(s) of verzorger(s) over
de houding waarin en de wijze waarop het eten en
drinken het beste gegeven kan worden.

Wanneer een kind moeite heeft met aspecten van
beginnende communicatie, omdat hij/zij onvoldoende
begrijpt of niet tot woordontwikkeling komt, is het
raadzaam een preverbaal logopedist in te schakelen.
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