
 
 

Logopedie GGD Noord- en Oost-Gelderland 
 

Informatie voor ouders 
 
In uw gemeente is met ingang van schooljaar 2012/2013 de werkwijze van de preventieve logopedie 
binnen de GGD gewijzigd. 
 

 In groep 2 wordt uw kind door de jeugdarts gezien. Voorafgaand aan dit onderzoek krijgt u 
een vragenlijst, waarin ook vragen zijn opgenomen over de spraak-taalontwikkeling van uw 
kind. U krijgt dus niet meer, zoals voorheen het geval was, een aparte vragenlijst voor een 
logopedische screening. 
Als uit het onderzoek blijkt dat er vragen of zorgen zijn over het spreken van uw kind, meldt 
de jeugdarts uw kind aan voor een logopedisch onderzoek door de logopedist van de GGD. 
 

 Ook leerkrachten kunnen kinderen uit alle groepen aanmelden voor een logopedisch 
onderzoek.  
Alle aanmeldingen vinden plaats na overleg met ouders en met toestemming van ouders. 

 

 U kunt ook zelf voor uw kind een onderzoek aanvragen. Dit kan via de leerkracht of 
rechtstreeks door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier op onze website 
www.ggdnog.nl, onder jeugdgezondheid/logopedie.  

 
Na aanmelding wordt uw kind op school door de logopedist gezien, u hoeft hierbij niet aanwezig te 
zijn. U krijgt schriftelijk en/of telefonisch bericht over de bevindingen. 
Een andere mogelijkheid is dat u een uitnodiging krijgt om samen met uw kind naar een spreekuur te 
komen op een centrale locatie in uw gemeente. 
 
Bij het logopedisch onderzoek wordt gelet op: 
Taal: 

 begrijpen van opdrachtjes 

 woordenschat 

 maken van zinnen 

 logisch vertellen 
Spraak: 

 uitspraak van klanken en klankcombinaties 

 duidelijk spreken 

 slissen/lispelen 
Vloeiendheid: 

 haperen of stotteren 

 verkeerd ademhalen tijdens het spreken 
Stem:  

 hese of schorre stem 

 verkeerd gebruik van de stem 
Mondgedrag: 

 duim-, vinger- of speenzuigen 

 door de mond ademen  

 verkeerd slikken 
Luistervaardigheden: 

 rijmen 

 woorden/zinnen onthouden 
 
Na het onderzoek kan de logopedist u gerichte adviezen en oefeningen geven. Zo nodig wordt uw 
kind verwezen  naar een vrijgevestigd logopedist voor nader onderzoek en/of behandeling. 
 
Op de website www.ggdnog.nl  kunt u meer informatie vinden over logopedie. Hier vindt u alle 
logopedie-folders, in de toekomst zullen er ook artikelen en oefensuggesties worden geplaatst. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling logopedie: 
logopedie@ggdnog.nl 
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