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Geachte leden van de raad, 
 
Als gevolg van de coronacrisis is de behandeling van de nota kerntakendiscussie en de kadernota 
verschoven naar een nader te bepalen tijdstip. Als onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen wordt 
afschaffen van de preventieve logopedie genoemd. Als ogopedisten in dienst van de Gemeente 
Bloemendaal vragen wij uw aandacht voor onze zorgen rond dit reorganisatieplan en de gevolgen 
voor het preventieve jeugdbeleid. 
 
Wat doet de preventieve logopedie 
De preventieve logopedie kijkt naar de communicatieve ontwikkeling van kinderen, m.n. spraak, 
mondmotoriek, stem, vloeiendheid, auditieve vaardigheden en mondelinge taal, inclusief meertalige 
ontwikkeling. De werkzaamheden bestaan uit het signaleren, advies aan ouders en begeleiders, het 
volgen van de ontwikkeling en indien nodig nader onderzoek. Hierna vindt overleg met leerkracht, 
intern begeleider en andere externe professionals zoals bjivoorbeed de jeugdarts  plaats.  
Dit gebeurt in de vorm van inloopspreekuren in de peuterspeelzalen, het CJG en bij het servicepunt 
in Bennebroek, en op de basisscholen door een standaardscreening van alle kleuters en leerlingen in 
groep 7 en in andere groepen op verzoek. Als behandeling nodig is, wordt door de jeugdarts 
verwezen naar logopediepraktijken in de regio.  
 
Preventieve logopedie is collectief, valt niet onder individuele zorgkosten en wordt niet vergoed door 
de ziektekostenverzekeraar.  
 
Afgelopen jaar werden er ongeveer 679 kinderen gezien, waarvan: 

- 32% voorlichting ontving 
- 15% is verwezen 
- ongeveer 35% op de controlelijst is geplaatst  
- ongeveer 30%  ter controle  is gezien 

 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bijgevoegde jaarverslag 2018 - 2019.  
 
Waarom is dit belangrijk 
Zo vroeg mogelijk signaleren van problemen in de communicatie helpt om vroegtijdig passende hulp 
te bieden. Op deze manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen het gezin, aan blijven 
sluiten bij hun leeftijdsgenoten, zich thuis voelen in de groep/klas en op clubjes, profiteren van het 
onderwijsaanbod en maximaal deelnemen aan de maatschappij. Zo kan langdurige hulp en eventuele 
uitval voorkomen worden.  
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Dit is belangrijk want 

 Als je niet goed begrijpt wat de ander zegt (een ander kind, de ouder, leiding of leerkracht) 
kun je aanwijzingen, opdrachten en informatie niet goed volgen. Je kunt niet meekomen en 
je wordt onzeker. 

 Als je onduidelijk spreekt, verstaat de ander je niet goed en durf je minder te praten met 
andere kinderen en volwassenen.  

 Als je niet kan vertellen wat je denkt en voelt kunnen er problemen in de sociaal-emotionele 
ontwikkeling ontstaan. 

 Als je meertalig wordt opgevoed verloopt de taalontwikkeling anders dan bij ééntalige 
kinderen. Bij deze kinderen is meer expertise nodig om vroegtijdig onderliggende problemen 
en een eventuele taalontwikkelingsstoornis te onderkennen. 

 Een goede ontwikkeling van spraak en taal vormt de basis voor goed leren lezen en schrijven.  
 

 
Conclusie  
Preventieve logopedie past door zijn collectieve karakter in het landelijk ontwikkelde preventieve 
jeugdzorgbeleid, vergelijkbaar met de werkwijze van de jeugdartsen. Dit maakt dat alle kinderen de 
noodzakelijke ondersteuning krijgen. Daarom pleiten wij als logopedisten voor het behoud van de 
preventieve logopedie binnen de gemeente.  
 
De reguliere gelegenheden voor participatie bij de besluitvorming en de planning hiervan zijn 
momenteel onduidelijk. Daarom willen wij graag via de mail met u overleggen op welke wijze wij 
bovenstaande persoonlijk kunnen toelichten. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
Preventieve logopedie Gemeente Bloemendaal 
 
 
 
Bijlage: jaarverslag logopedie 2018-2019 


