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BijzondereBijzondere kinderenkinderen op op hethet
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((Pre)LogopedischePre)Logopedische problemenproblemen bijbij

kinderenkinderen met Down met Down SyndroomSyndroom
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PrelogopedischPrelogopedisch

►► PrimairePrimaire mondfunktiesmondfunkties
�� zuigenzuigen

�� slikkenslikken

�� kauwenkauwen

�� blazenblazen

►► ProblemenProblemen
�� borstvoedingborstvoeding of of flesvoedingflesvoeding

�� afhappenafhappen van de van de lepellepel

�� bekerbeker drinkendrinken

�� ((half)vastehalf)vaste voedingvoeding

►► PreverbalePreverbale periodeperiode
�� CommunicatieCommunicatie nonverbaalnonverbaal ((gebarengebaren, , vocalisatiesvocalisaties, , 

mimiekmimiek, , bewegingenbewegingen))

►► ProblemenProblemen bijbij Down Down SyndroomSyndroom
�� PeriodePeriode duurtduurt langerlanger

�� Met name Met name gebarengebaren en en vocalisatiesvocalisaties

�� GebarenGebaren sterkesterke kantkant

�� Minder Minder vragenvragen ((wijzenwijzen alsals communicatievecommunicatieve functiefunctie van van 
gebaargebaar))

�� VocalisatiesVocalisaties: start : start brabbelperiodebrabbelperiode vertraagdvertraagd en en duurduur is is 
langerlanger

LogopedischLogopedisch
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LogopedischLogopedisch

►► VerbaleVerbale periodeperiode: : FonologieFonologie
�� SpraakklankontwikkelingSpraakklankontwikkeling

�� FormerenFormeren van van spraakklankenspraakklanken of of phonemenphonemen tot tot uiteindelijkuiteindelijk eeneen
woordwoord

►► ProblemenProblemen bijbij Down Down SyndroomSyndroom
�� VertraagdeVertraagde spraakontwikkelingspraakontwikkeling

�� Meer Meer fonologischefonologische processenprocessen

�� Meer Meer spraakfoutenspraakfouten

�� InconsequenteInconsequente klankproductiesklankproducties

�� SpraakverstaanbaarheidSpraakverstaanbaarheid

LogopedischLogopedisch

►► VerbaleVerbale periodeperiode: : SemantiekSemantiek
�� BetekenisBetekenis van van woordenwoorden

►► ProblemenProblemen bijbij Down Down SyndroomSyndroom
�� SpreekaanvangSpreekaanvang vertraagdvertraagd

�� GroeiGroei vroegevroege aktieveaktieve woordenschatwoordenschat langzaamlangzaam

�� AktieveAktieve woordenschatwoordenschat meermeer vertraagdvertraagd dandan cognitievecognitieve
niveauniveau

�� PassievePassieve woordenschatwoordenschat minder minder vertraagdvertraagd dandan aktieveaktieve
woordenschatwoordenschat

�� Meer Meer problemenproblemen begrijpenbegrijpen moeilijkemoeilijke woordenwoorden
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LogopedischLogopedisch

►► VerbaleVerbale periodeperiode: : MorfosyntaxisMorfosyntaxis
�� CombinatieCombinatie van van woordenwoorden tot tot zinnenzinnen

�� GrammaticaleGrammaticale regelsregels

►► ProblemenProblemen bijbij Down Down SyndroomSyndroom
�� OvergangOvergang van van eenwoordzineenwoordzin naarnaar tweewoordzintweewoordzin vertraagdvertraagd

�� KortereKortere zinsuitingenzinsuitingen

�� FunctiewoordenFunctiewoorden

�� VervoegingenVervoegingen en en verbuigingenverbuigingen

�� Minder Minder werkwoordenwerkwoorden per per uitinguiting

�� SyntactischeSyntactische ontwikkelingontwikkeling gaatgaat langerlanger doordoor

�� ZinnenZinnen op basis van op basis van imitatieimitatie beterbeter

LogopedischLogopedisch

►► VerbaleVerbale periodeperiode: : pragmatiekpragmatiek

�� TaalgebruikTaalgebruik in in socialesociale context met context met alsals doeldoel

communicatiecommunicatie

�� BeurtBeurt nemennemen

�� VerzoekenVerzoeken

�� CommentaarCommentaar gevengeven

�� OnderwerpOnderwerp initieren/onderhoudeninitieren/onderhouden

�� VerduidelijkingVerduidelijking gevengeven

�� GebeurtenissenGebeurtenissen navertellennavertellen
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LogopedischLogopedisch

►►ProblemenProblemen bijbij Down Down SyndroomSyndroom

�� Meer Meer moeitemoeite onderwerponderwerp introducerenintroduceren

�� Minder Minder vragenvragen stellenstellen

�� Meer Meer beurtenbeurten

�� Minder Minder informatieinformatie gevengeven over over onderwerponderwerp

LogopedischLogopedisch

►►Oral motor skillsOral motor skills

�� Open Open mondgedragmondgedrag

�� SpeekselverliesSpeekselverlies

�� VelopharyngealeVelopharyngeale insufficentieinsufficentie

�� DyspraxieDyspraxie

�� dysarthriedysarthrie
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BijkomendeBijkomende problemenproblemen

►►GehoorproblemenGehoorproblemen

►►StotterenStotteren

►►StemproblemenStemproblemen

BijzondereBijzondere kinderenkinderen op op hethet ACAC

►►BedanktBedankt voorvoor UwUw aandachtaandacht

►►LisetteLisette van van WylickWylick

LogopedistLogopedist Venlo Venlo AudiologischAudiologisch CentrumCentrum


