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Geschiedenis

2007 start opleiding logopedie
2011 eerste  acht afgestudeerde logopedisten in Suriname
2013 oprichting LOGOSU
2019 opleiding logopedie gestopt. 60+ afgestudeerden

30 werkzaam als logopedist
start Twinningproject UTSN



Samenwerking en facilitering
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Er zijn te weinig logopedisten voor support van alle personen 
met communicatieve kwetsbaarheid en slikproblemen

Ongeveer 600.000 inwoners
30 werkzame logopedisten

1 logopedist  per 20.000 inwoners

Ongeveer 18.000.000 inwoners
Bijna 8.000 werkzame logopedisten

1 logopedist per 2250 inwoners
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Design: Participatief Actie Onderzoek (PAO)

- Doel: verandering realiseren in de dagelijkse praktijk

- Werkwijze van logopedisten

- Werkwijze van andere professionals

- Flexibel en cyclisch

- Gezamenlijk reflecteren en leren

Cardol, Groot & Neijenhuis, 2021
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Evaluatie van de actiegroepen: SWOT

- 5 interviews met actiegroep-trekkers (1-3 per group)

- november 2021 (F2F)  en maart 2022 (Online)

- SWOT analyse per actiegroep

- Thematische analyse



Resultaten: 6 thema’s en 3 nieuwe rollen

Rimpeleffect mbt kennis en vaardigheden

Erkenning van het beroep

Ondernemerschap

Bereiken van het beleidsniveau

Kennis van logopedie bij professionals, 
cliënten en ouders

Belemmeringen
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Evaluatie van de nieuwe werkwijze met professionals

domein actiegroep Aantal 
interviews

Functie(s)

Onderwijs Taalstimulering en screening 3 Hoofd Kleuter Leidsters (HKL)
Interactief voorlezen 4 HKL, kleuterleidster, schoolhoofd

Gezondheidszorg Instellingen 5 Groepsoudste, groepsleidster
CVA 5 (neuro)verpleegkundige, verpleegassistent
Prematuren-preverbale
logopedie

3 Verpleegkundige, ziekenverzorgende, 
verpleegkundig asisstent

• 20 professionals van diverse achtergronden
• 3 (onafhankelijke) interviewers
• Interviewprotocol
• Informed consent
• Transcripten -> thematische analyse



Onderwerpen interviews

- Activiteiten met de logopedist

- Beeld van de logopedie

- Leeropbrengsten

- Opbrengsten voor cliënten-leerlingen-patiënten-zorgvragers

- Tips en behoeften

Gebaseerd op projectdoelen en Theoretical Domains Framework (Michie, Atkins & West, 2018)



Opbrengsten voor cliënten-leerlingen-patiënten-
zorgvragers

Nou een kindje dat helemaal niet 
spraak, nooit kwam er iets uit 
haar en die dag zagen we van 
he, dat kind probeert toch. Al was 
het maar korte zinnetjes, ze 
probeert het toch […] Dus dat 
vonden wij zo geweldig. (r13)



Opbrengsten voor cliënten-leerlingen-patiënten-
zorgvragers

Ja er zijn al pupillen die het uit 
zichzelf al beter beginnen te 
doen. O ja, dus nou die ene 
bijvoorbeeld die bij mij gulzig at, 
je ziet dat het rustiger wordt, 
niet zo snel meer als vroeger. 
(r15)



Opbrengsten voor cliënten-leerlingen-patiënten-
zorgvragers

Maar nu lijkt het alsof
dat verhaal gaat leven
voor ze […] wat ik heb
gezien, ze gaan meer
praten (r3)



Behoeften vanuit ziekenhuizen

- Meer trainingen

- Andere onderwerpen

- Klinisch aanwezige logopedist

- Training van collega’s andere afdelingen

Ja ja, dus ik vind eigenlijk 
dat ze hier dagelijks moeten 
zijn, eigenlijk klinisch ja, hoe 
de fysiotherapie hier zit 
toch? (r5)



Behoeften vanuit ziekenhuizen

- Meer trainingen

- Andere onderwerpen

- Klinisch aanwezige logopedist

- Training van collega’s andere afdelingen

Dat moet eigenlijk geregeld
gebeuren, want als je niet echt 
contact hebt dan, je vergeet 
toch… Je moet daarin 
begeleid worden eigenlijk. 
Want in de praktijk is het vrij 
anders (r6)



Behoeften vanuit instellingen

- Meer trainingen

- Aanwezigheid van logopedist helpt om nieuwe technieken vast te 

houden

- Groepsoudste als co-coach

Het moet niet bij die ene keer blijven […] 
hoe vaker je iets gaat zeggen, hoe vaker 
je iets gaat doen. Iemand die het ging 
tegenwerken gaat op den duur ook mee 
willen werken. Die gaat dan de 
voordelen echt gaan zien (r14)



Behoeften vanuit scholen

- Behoefte aan refreshment en meer kennis

- Regelmatige aanwezigheid van logopedist voor vragen

- Behoefte aan verwijsmogelijkheid en behandeling

Het zou ook goed zijn als bij de 
inschrijving altijd een logopedist aanwezig 
kon zijn bij de screening vooral. Dan heb 
je gelijk een expert om het zo te noemen 
die dus meteen kan vaststellen van oke, 
dit kindje moet zo begeleid worden (r12)



Behoeften vanuit scholen

- Behoefte aan refreshment en meer kennis

- Regelmatige aanwezigheid van logopedist voor vragen

- Behoefte aan verwijsmogelijkheid en behandeling

En we weten allemaal dat er zoveel 
kinderen zijn op de wachtlijst en MINOW 
heeft zijn handen vol, dus ik zou het fijn 
vinden als die kinderen bij wie we iets 
hebben gemerkt, dat ze toch wel verder 
begeleid worden (r19)
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Resultaat: 1000 personen bereikt, hoe dan !?



Resultaten: 23 logopedisten trainden minimaal 
220 professionals
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Samenvatting en aanbevelingen

 Het verschuiven van de aandacht van zorgvrager naar professional 

heeft meer mensen bereikt

 Eerste stap gezet naar meer reikwijdte

 Verschuiving van curatie naar preventie; waardering belangrijk

 Professionals zien effect bij de cliënten-leerlingen-patiënten-

zorgvragers en hebben meer behoefte aan logopedie



Ik kan de wereld niet in mijn eentje veranderen,

Maar door een steentje in het water te gooien, 

creëer ik vele rimpels
(Moeder Teresa)
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