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De logopedie vindt
zichzelf elke dag
OPNIEUW UIT
Wie luistert naar Yvonne Brookman-Van Essen en
Rob Zwitserlood kan maar één conclusie trekken:
de logopedie blijkt een zeer innovatief vakgebied.
Toch valt er nog veel te vernieuwen en verbeteren,
stellen deze twee innovators.
TEKST SUUS VAN GEFFEN BEELD MARIEKE WIJNTJES
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ij innovatie hebben we al snel de
associatie met ‘digitaal’ en jongens
op zolderkamers die flitsende apps

bedenken. Maar innovatie is in feite gewoon
vernieuwing én verbetering van wat er al is.
In het geval van logopedie gaat het bijvoorbeeld om kennis, vaardigheden, behandelprogramma’s, testen en richtlijnen. Met andere
woorden: logopedie is een zeer innovatief vakgebied, aangezien er voortdurend wordt nagedacht over hoe dingen beter kunnen. Logisch
ook, want innovatie is een belangrijk onderdeel
in de opleiding Logopedie. De logopedist anno
2019 moet bijvoorbeeld zelfonderzoek doen,
kritisch zijn op eigen handelen en deelnemen
aan wetenschappelijk onderzoek.

Van papier naar digitaal
Kijken naar hoe je je werk nu doet, welke middelen je daarbij gebruikt en hoe je dat kunt
verbeteren, is de eerste ‘horizon’ in het innovatiemodel. ‘Daarin timmeren we flink aan de
weg’, zegt Yvonne Brookman-Van Essen. Zij is
logopedist en beleidsadviseur bij de NVLF,
onder andere op het gebied van innovatie. ‘De
tweede horizon is kijken naar vakgebieden om
ons heen. Wat doen zij en hoe kunnen wij dat
gebruiken? Ook daar is steeds meer beweging.’
De derde horizon is die van disruptieve innovatie. ‘Misschien kunnen we daar de overgang
van de papieren naar digitale dossiers onder
scharen, hoewel die natuurlijk niet is ontstaan
in de logopedie.’
Rob Zwitserlood is logopedist en senior onderzoeker bij het lectoraat Logopedie van de
Hogeschool Utrecht. Hij heeft die overgang van
papier naar digitaal meegemaakt als logopedist. ‘Ik maakte handgeschreven verslagen en
onze secretaresse typte die uit. Totdat ze dat
op een gegeven moment niet meer deed en ik
het zelf moest doen,’ zegt hij lachend. Zwitserlood werkt op het lectoraat voortdurend aan
vernieuwing van het vakgebied, via onderzoek,
onderwijs en in de praktijk. Op dit moment
ontwikkelt hij met collega’s een app voor kinderen met TOS. ‘We noemen het een serious
game. Ons doel is om de kinderen op een
leuke manier taal te laten leren. Dat doen we
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aan de hand van bijvoorbeeld beloningen, levels, feedback en

– voorlopig nog toekomstmuziek. ‘Dát is nou

monitoring. Dat kan nu allemaal, een aantal jaar geleden was

disruptief’, zegt Brookman-Van Essen. ‘Maar

dat nog veel te duur.’

het herkennen van gewone, goede spraak is al
lastig voor computers, laat staan dat ze afwijkende spraak herkennen.’ Zwitserlood valt haar

Volautomatische analyse

bij: ‘Spraakherkenningssoftware maakt van ‘hij

Technologie doet stapje voor stapje haar intrede in de logopedie.

heef’ vanzelf ‘hij heeft’. Maar de logopedist wil

Niet alleen vanuit de wetenschappelijke hoek, maar ook in de

dat de computer die werkwoordsfout juist wel

praktijk van de logopedist. Brookman-Van Essen: ‘Ik zie steeds

herkent.’

vaker dat logopedisten digitale initiatieven ontwikkelen. Laatst
kwam ik een e-learning tegen van een logopedist die ouders
helpt om gebarentaal te leren, zodat ze hun kind kunnen onder-

Richting geven

steunen. Voorheen moesten ouders op een dinsdagavond naar

Bij NVLF staat innovatie op de agenda, al is het

een cursus toe om gebaren te leren. Dankzij die e-learning kan

nadrukkelijk niet de bedoeling dat de vereni-

dat nu ook thuis, op een moment dat het hen goed uitkomt.’

ging zelf innovaties aandraagt, zegt BrookmanVan Essen. ‘Dan gaan we het al zo inkaderen.

Al flink veel stappen dus, al is de heilige innovatiegraal – een

Dat willen we niet en we hebben daar ook niet

kind praat en uit de computer rolt volautomatisch een analyse

altijd de kennis voor. We kunnen wel richting
geven, aan de hand van maatschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld: in 2040 moet één op de
vier mensen in de gezondheidszorg werken om
de toenemende vraag naar zorg te kunnen
opvangen. We komen nu al logopedisten te
kort. Is het dan realistisch om te verwachten
dat er tegen die tijd genoeg logopedisten zijn
of moeten we iets anders gaan verzinnen? Wat
dat ‘anders’ dan is, gaan wij niet invullen. We
kunnen wel kijken hoe andere beroepen dat
doen, welke technologieën er zijn en mensen
met elkaar in contact brengen.’
De NVLF is nu vooral bezig informatie te verzamelen bij leden, om zo te ontdekken waar
ze behoefte aan hebben. Dat is nog niet eenvoudig, want early adopters hebben een aanzienlijk andere informatiebehoefte dan mensen
die later aanhaken. Brookman-Van Essen: ‘Dat
is de uitdaging voor de NVLF, om al die mensen
op de goede manier te ondersteunen.’

Van curatie naar preventie
Alle technische snufjes daargelaten; uiteindelijk

YVONNE BROOKMAN-VAN ESSEN:

Ik zie steeds vaker
dat logopedisten
digitale initiatieven
ontwikkelen
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gaat het erom de patiënt zo goed mogelijk te
helpen. Dat kan bijvoorbeeld door een patiënt
die niet mobiel genoeg is om naar een logopedistenpraktijk te gaan, thuis te behandelen via
diens tablet. E-health inderdaad, maar dat is
geen doel op zich. ‘Het uitgangpunt van innovatie moet zijn dat die waarde toevoegt voor de
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patiënt’, zegt Brookman-Van Essen. Zwitserlood:

blended care. ‘Een deel blijft bij de logopedist in de behandel-

‘Het gaat er uiteindelijk altijd om wat je bij-

kamer en een deel doe je zelf met je behandelprogramma thuis,

draagt aan de verbetering van de zorg.’ Dat kan

onder supervisie van de logopedist.’ Zwitserlood ziet daarin een

overigens ook indirect, door het werk van de

mogelijke oplossing voor het tekort aan logopedisten dat er in

logopedist te vereenvoudigen. Brookman-Van

2030 waarschijnlijk zal zijn. ‘Logopedisten kunnen dankzij

Essen: ‘Veel logopedisten ervaren alle admini-

e-health en e-learning meer mensen zien en helpen.’

stratieve handelingen als zwaar. Ze kosten tijd
en gaan ten koste van de zorg voor de patiënt.

Iedereen kan zichzelf elke dag opnieuw verbeteren, ook zonder

Dus als we daar oplossingen voor kunnen

kennis van digitale noviteiten, benadrukken Zwitserlood en

vinden in technologie en we kunnen die tijd

Brookman-Van Essen. ‘We hoeven niet allemaal te shinen als

weer teruggeven aan de patiënt, dan hebben

innovator’, zegt Brookman-Van Essen. ‘Kijk waar je kracht ligt.’

we ook een doel bereikt.’

En pak het niet te groot aan, adviseert Zwitserlood. ‘Denk klein
en ga gewoon beginnen. Hou het bij wat je doet, wat cliënten

Een ander belangrijk onderwerp als het gaat

zeggen en hoe die het ervaren. Deel het ook met collega’s, in

om innovatie is preventie, vindt Zwitserlood.

een kwaliteitskring bijvoorbeeld. Tegen de mensen die echt met

‘Een flink deel van de logopedie is curatie –

innovatie aan de slag willen, zou ik zeggen: stel je vragen aan

proberen problemen en stoornissen op te

collega’s, aan de Hogeschool Utrecht, de NVLF en via social

lossen – maar als je problemen voor kunt zijn,

media. Ga de boer op.’

doordat je weet hoe het kan ontstaan en wat
je eraan kan doen om het te voorkomen, is dat
natuurlijk wel heel erg mooi.’
Brookman-Van Essen pleit lachend voor een
scanner waar kinderen doorheen worden
gehaald zodra ze anderhalf zijn. ‘Daar rolt dan
‘taalstoornis’ of ‘spraakstoornis’ uit, zodat je
dan al kunt ingrijpen. Dan ben je er heel vroeg
bij. Maar zo’n apparaat is er nog niet.’ ‘Dat gaat
ook niet gebeuren’, lacht Zwitserlood.

De boer op
Goed, een ‘stoornisscanner’ zal er misschien
nooit van komen, de veranderingen op technologisch gebied gaan wel razendsnel. Niet
voor niets laat Zwitserlood het woord ‘exponentieel’ diverse keren vallen tijdens het interview. Durven Zwitserlood en Brookman-Van
Essen zich te wagen aan een blik in de glazen
bol en uitspraken te doen over waar het vakgebied in 2030 staat? Voor het eerst tijdens
het gesprek valt er een stilte. ‘Poeh,’ zegt Zwitserlood, ‘dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat
er veel meer interprofessioneel wordt gewerkt,
in wijkcentra bijvoorbeeld.’ Brookman-Van
Essen beaamt dat: ‘Ik denk dat wij ons als
zorgverleners – met fysiotherapie, met ergotherapie – organiseren om de patiënt. Je ziet al
digitale platforms ontstaan die zorgverleners
verbinden rondom die patiënt.’ Ze pleit voor

ROB ZWITSERLOOD:

Het gaat er uiteindelijk
altijd om wat je bijdraagt
aan de verbetering
van de zorg
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