
Preverbale 

logopedie

Wat is het?

Preverbale logopedie is logopedie speciaal voor baby’s en 

jonge kinderen die moeite hebben met:

• drinken uit de borst

• drinken uit de fles

• de overgang van drinken van de borst naar de fles

• eten van de lepel

• kauwen

• slikken

• drinken uit de beker

• speekselcontrole (overmatig kwijlen)
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Als ouder(s) en omgeving van het kind kunt u veel betekenen bij het 

leren eten en drinken van uw kind. Bij vragen of twijfel kunt u altijd 

contact opnemen met de logopediepraktijk. 

Wij ondersteunen en begeleiden u graag hierin.

Wat doet de logopedist?

• Er zal een huisbezoek plaatsvinden voor een anamnese en 

observatie.

• Er worden tips gegeven passend bij jullie situatie.

• Vervolgens zullen er één of meerdere afspraken volgen om te 

kijken hoe het gaat of om jullie verder te begeleiden. Dit kan 

telefonisch, aan huis of op de praktijk zijn.

• Er is een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld  het 

consultatiebureau.
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Tips bij het leren kauwen

(vanaf 7 à 8 maanden kan hiermee gestart worden)

• stop kleine stukjes zacht voedsel in de zijkant van de mond.

Tips bij het leren drinken uit een 

beker

(vanaf 8 à 10 maanden kan het 

kind enkele slokjes nemen)

• begeleid het drinken en laat het 

kind kleine slokjes nemen.

• laat het kind uit een 360 graden 

beker drinken.

• wissel het drinken uit 

verschillende bekers met elkaar 

af.

Tips bij borst- en/of flesvoeding

(vanaf de geboorte)

• zorg voor een rustige omgeving

• probeer een andere soort fles of speen.

Weer aan het werk na je verlof?

Zorg dat je op tijd begint met het aanbieden van de fles en 

probeer dit minimaal een week vol te houden.

Tips bij het leren eten van een lepel

(vanaf 4 à 5 maanden kan hiermee 

geoefend worden)

• zorg dat het kind stabiel in een kinder- of 

wipstoeltje kan zitten.

• probeer het met een plattere lepel of 

een lepel met een zachtere rand.

• probeer een aantal dagen dezelfde 

smaak aan te bieden. 


