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Samenwerken met ouders in logopedische behandeling 
 

  

 

Hierbij ontvangt u de tweede Nieuwsbrief van het onderzoeksproject COMPLETE. Via deze Nieuwsbrief 

brengen we u op de hoogte van de activiteiten binnen het project. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle 

betrokkenen en geïnteresseerden in het project COMPLETE. 
 

  

 

De onderzoekers van Co-Design 

Vanuit co-design zijn wij, Anita van Essen en Rosa de Vries, aan het werk in het project 

COMPLETE. Onze rol is om als co-designers, vanuit een ontwerpende blik, mee te denken 

en te werken zodat er een concrete oplossing ligt aan het einde van het project. Om een 

voorbeeld te geven; vanuit de onderzoeksresultaten van het literatuuronderzoek en de 

interviews zijn er persona's en sociona's gemaakt. Dit zijn methoden om met logopedisten en 

ouders over het onderzoek te praten, kennis te ontwikkelen, en samen keuzes te maken in 

het proces. 
 

  

 

 

Rosa de Vries 
  

Rosa de Vries is sinds november 2016 ontwerper en 
onderzoeker bij het Lectoraat Co-Design. Mede door 

haar achtergrond in het technische ontwerpdomein 
(Werktuigbouwkunde) is ze in staat om vanuit 

onderzoeksdata een vertaalslag te maken naar 
visualisaties, ideeën, concepten en prototypes. “Het 

liefst maak ik zo snel mogelijk een 3d-prototype, 
hierdoor kan de doelgroep snel een voorstelling 

maken van hoe het in de praktijk wel of niet zou 
kunnen werken en IK leer op die manier veel over 

die mensen, zodat ik in de toekomst nog beter kan 
ontwerpen voor die doelgroep”. 

 

 

 

Anita van Essen 
  

Anita van Essen is sinds januari 2018 docent-
onderzoeker bij het Lectoraat Co-Design. Ze is 

betrokken bij verschillende projecten gericht op het 
ontwerpen voor gedragsverandering. Vanuit haar 

achtergrond als ontwerper en gedrags-
/communicatiewetenschapper kijkt ze naar hoe 

inzichten over gedragsverandering en systemisch 
denken kunnen worden toegepast in 

ontwerpprocessen. 
 

 

 

https://husite.nl/complete
https://twitter.com/lectorlogopedie
https://www.instagram.com/hu.lectoraat.logopedie


 

Wat hebben we gedaan? 

In het eerste jaar van het project zijn we vooral bezig geweest met de vraag wat precies het 

probleem is in de samenwerking tussen logopedist en ouder dat we met dit onderzoek willen 

proberen op te lossen. Hiervoor hebben we verschillende stappen ondernomen. 

Literatuuronderzoek en expert meetings 

 

Het literatuuronderzoek was gericht op het verkrijgen van informatie over hoe 

zorgprofessionals de samenwerking met ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis 

in de leeftijd van 2-6 jaar kunnen optimaliseren. We zochten breder dan logopedie en TOS, 

om zo van aanliggende disciplines te kunnen leren. Er zijn 26 artikelen geïncludeerd en 

geanalyseerd. Uit de analyse volgden 48 gedragingen die mogelijk bijdragen aan het 

optimaliseren van de samenwerking met ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis 

in de leeftijd van 2-6 jaar. Aangezien wij ons niet kunnen richten op alle 48 gedragingen 

hebben we in twee expert meetings bepaald met welke gedragingen we verder gaan. Aan 

deze expert meetings deden onderzoekers, gedragsveranderingsexperts, een ouder van een 

kind met TOS en een logopedist mee. De keuze van de gedragingen baseerden we op de 

impact die de gedraging kan hebben op de samenwerking en de haalbaarheid voor het 

uitvoeren van de gedraging. Ook werden de behoeften van ouders van kinderen met TOS, 

genoemd in de interviews, meegenomen in de gemaakte keuzes. We hebben de volgende 

(clusters van) gedragingen gekozen: 

 

 

 
  



1. Identificeer prioriteiten, zorgen en behoeften van ouders m.b.t. stoornis, 

behandelproces, samenwerking logopedist en ouder 

2. Bepaal samen met ouders aan welke doelen gewerkt gaan worden 

3. Bedenk samen met ouders hoe jullie aan de doelen gaan werken 

 Wie doet wat (rolverdeling) 

 Hoe gaan jullie de behandeling uitvoeren? 

 Wat gaan jullie doen? 

 Wanneer doet wie wat? 

 Waar? 

 
 

Interviews met ouders van kinderen met TOS 

Er zijn 12 ouders zijn geïnterviewd door onze collega Edith Raap van de HU opleiding Social 

Work. Ouders is gevraagd naar hun ervaringen en behoeften in de samenwerking met de 

logopedist. Ook is gevraagd hoe de samenwerking in hun ogen geoptimaliseerd zou kunnen 

worden. Alle interviews zijn uitgeschreven en geanalyseerd. Hierbij zijn meer dan 800 codes 

onderscheiden, die vervolgens zijn ondergebracht in verschillende thema’s. 
  

In onderstaande afbeelding vind je de resultaten van de interviews. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Focusgroepen 

 

De gekozen gedragingen zijn in drie focusgroepen besproken met in totaal 17 logopedisten. 

We vroegen de logopedisten om in gedachten de gedragingen uit te voeren met een gekozen 

persona, beschrijving van een ouder, waarbij zij dachten dat dit uitdagend zou zijn. In de 

gesprekken hebben we doorgevraagd wat de precieze uitdagingen voor logopedisten zijn, 

wat hen kan ondersteunen in het uitvoeren van de gedragingen en bij welke ouders het 

uitvoeren van zo’n gedraging wel eenvoudig is en waarom. Het doel van deze focusgroepen 

was om meer inzicht te krijgen hoe wij logopedisten kunnen ondersteunen in het uitvoeren 

van de gedragingen, juist met de ouders waar zij de samenwerking als uitdagend ervaren. 

Logopedisten werden in het nadenken over deze uitdagingen ondersteund met persona’s en 

sociona’s. Deze persona’s en sociona’s zijn ontwikkeld door Rosa en Anita, van het HU 

lectoraat Co-Design, op basis van de afgenomen interviews en input van logopedisten en 

ouders uit ons consortium. Rosa legt in de deze video uit hoe logopedisten de persona’s en 

sociona’s konden gebruiken. 
  

De focusgroepen analyseren we in de maand november en de resultaten hopen we te 

kunnen delen met ons consortium tijdens de volgende consortiumbijeenkomst op 25 

november. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Sy2KUDFsvQM


 

Wat gaan we doen in jaar 2? 

Voor het tweede jaar van COMPLETE staan nog een heleboel activiteiten op het programma. 

Deze zijn ondergebracht in 3 werkpakketten. Met name in werkpakket 3 en werkpakket 4 

spelen de logopedisten en ouders uit ons consortium een belangrijke rol. 

  

Werkpakket 2 Van inzichten naar mechanismen 

Het doel van werkpakket 2 is te bepalen hoe we met de verworven inzichten in barrières en 

kansen in de samenwerking tussen ouders en logopedisten kunnen komen tot een actieplan 

om bestaande interventies te kiezen en/of nieuwe te ontwikkelen. Inge en Annemieke 

analyseren hiervoor onder andere de uitkomsten van de focusgroepen en koppelen deze aan 

verschillende interventietechnieken. 

  

Werkpakket 3 Beoordelen bestaande tools 

In dit werkpakket wordt gekeken of bestaande tools, gericht op de gedragingen en 

belemmerende of faciliterende factoren, bruikbaar zijn voor de logopedist in de praktijk. 

Hierbij wordt ook buiten de logopedie en buiten Nederland gekeken. De gevonden tools 

worden voorgelegd aan de logopedisten en ouders. Tijdens de consortiumbijeenkomst op 25 

november bespreken we hoe we dit samen willen uitvoeren met logopedisten en ouders uit 

ons consortium. 

  

Werkpakket 4 Ontwikkeling toolbox 

Vanaf mei gaan we aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe tools om de samenwerking 

tussen logopedist en ouders van kinderen met TOS te optimaliseren. Deze worden 

samengebracht in een toolbox. Ook de gevonden bestaande tools worden meegenomen in 

de toolbox. Het ontwikkelen van nieuwe tools doen we samen met logopedisten en ouders. 

Hiervoor worden in juni een aantal bijeenkomsten gepland, waarvoor jullie zullen worden 

uitgenodigd. 

  

Na de zomer wordt de toolbox uitgeprobeerd in de zogeheten proeftuinen: de 

logopediepraktijken van ons consortium. 
 

  

 
 

 

  

 

Presentaties 

NVLF congres 

Inge Klatte en Heleen Gorter hebben tijdens die congres het project 

COMPLETE aan ruim 200 logopedisten gepresenteerd. De presentatie 

is tot 31 december terug te zien voor deelnemers aan dit congres. Klik 

hier voor de presentatie. 

  

Early Child Voices congres 

Op 16 november vanuit Australië, met een pre-recorded presentatie 

over het literatuuronderzoek. 
 

 

Agenda 

Early Child Voices congres 

Presentatie over COMPLETE 

Maandag 16 november 2020:  

  

Consortiumbijeenkomst 

Woensdag 25 november 2020 

van 19-21 uur 
 

 

 

https://trotsoplogopedie.nl/replay/?re=410320880e1824b2bd5d320cb608ca29
https://trotsoplogopedie.nl/replay/?re=410320880e1824b2bd5d320cb608ca29
https://earlychildhoodresearch.csu.domains/early-childhood-voices-conference-2020/
https://earlychildhoodresearch.csu.domains/early-childhood-voices-conference-2020/


 
 

COMPLETE is een project dat uitgevoerd wordt in samenwerking met 11 logopediepraktijken, 

FOSS oudervereniging, een ouderpanel, NVLF, Hanzehogeschool Groningen, 

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de HU Lectoraten Logopedie – 

Participatie door Communicatie, Leefstijl en Gezondheid en Co-design. 
 

  

 

Logopedie Lingua 

Annelies Hes Logopedie 

Logopediepraktijk Overvecht 

Logopediepraktijk Julia Sijm 

Logopediepraktijk Diemen 

Logopediepraktijk Westrand 
 

 

Logopedie Kind en Jeugd Marum Grootegast 

Logopediepraktijk Odijk-Bunnik 

Logos trainingen 

LogopedieKinderpraktijk 

Logopediepraktijk Leidsche Rijn 
 

 

 

COMPLETE wordt gesubsidieerd door SIA Raak, projectnummer RAAK.MKB10.023 
 

  

 

 

 

    

 

  

Voor meer informatie over het project, kijk op onze website! 
Geef deze nieuwsbrief gerust door aan andere belangstellenden. 

Zij kunnen zich voor deze nieuwsbrief inschrijven via dit formulier. 

Afmelden 

 

    

 

 

https://husite.nl/complete/aanmelden-nieuwsbrief/
https://mailing.hu.nl/mailcamp/unsubscribe.php?M=0&C=preview
https://husite.nl/complete
https://twitter.com/lectorlogopedie
https://www.instagram.com/hu.lectoraat.logopedie

