Logopedie-taak GGD Hart voor Brabant gewijzigd
Het volgen en stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van basisschoolkinderen is een
belangrijke taak van school en van de jeugdgezondheidszorg. De screening spraak- en
taalontwikkeling van 5-jarigen door GGD-logopedisten was hier onderdeel van. Met ingang van 1
januari 2016 is dit veranderd en is de screening door de GGD-logopedist op 5-jarige leeftijd vervallen.
Hoe verloopt het nu?
In de eerste vier jaar onderzoeken we kinderen op het consultatiebureau zeer regelmatig op hun
spraak- en taalontwikkeling. Per 1 januari is het 2-jaars contact verlengd zodat de jeugdarts de
spraak- en taalontwikkeling van het kind uitgebreider kan onderzoeken. Als het nodig is, doet de
jeugdverpleegkundige aanvullend onderzoek in de thuissituatie. Zij gaat dan ook met de ouders in
gesprek over taalontwikkeling en taalstimulering.
Daarnaast onderzoekt de jeugdarts alle kinderen op 5/6-jarige leeftijd tijdens een consult op het
consultatiebureau. Hierbij komen alle ontwikkelingsdomeinen aan de orde, inclusief de spraak- en
taalontwikkeling en de gehoorscreening.
Wat kunt u doen bij vragen of zorgen rondom spraak- en taalontwikkeling?
Hebt u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van een kind op uw school? Dan kunt u hiervoor
vanzelfsprekend terecht bij de aan uw school verbonden jeugdverpleegkundige. Een kind kan dan
extra opgeroepen worden voor een contact. De jeugdverpleegkundige maakt een inschatting of voor
het kind logopedische ondersteuning noodzakelijk is. Indien de zorgverzekeraar hierom vraagt kan de
jeugdarts hiervoor een verwijzing schrijven.
Tot en met dit schooljaar (2015-2016) kunt u, eventueel via de jeugdverpleegkundige van de GGD,
voor onderzoeken op verzoek nog een beroep doen op de GGD-logopedist. Na dit schooljaar kunt u
hiervoor contact opnemen met een vrijgevestigde logopedist.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 0900 – 463 64 43, bereikbaar op werkdagen
van 08.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de GGD Jeugdgezondheidszorg op www.ggdhvb.nl/mijnkind.
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