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Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Soms komt het leren praten niet of moeizaam op gang. Kinderen spreken dan niet of verkeerd. Een moge-

lijke oorzaak hiervan noemen we een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Dit is een spraakstoornis die te maken 

heeft met de beweging: de mond wil niet op de juiste manier bewegen. Het kind heeft problemen met het 

programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken.

Door deze stoornis zijn de klanken soms onherken baar of ze komen in het woord op de verkeerde plaats 

terecht. Het komt voor dat het kind de klank wel in het ene woord kan maken en niet in het andere. Het kan 

zelfs zo zijn dat een klank of woord niet uitgesproken kan worden, terwijl het op een ander moment wel 

lukt.

Ook andere activiteiten van de mond kunnen problemen geven zoals eten, drinken, blazen en zuigen.

Het niet of slecht spreken leidt tot problemen in de communicatie. Het kind kan namelijk niet of nauwelijks 

duidelijk maken wat het wil en wordt daarom soms niet begrepen door zijn omgeving. Kinderen met deze 

problemen hebben deskundige hulp nodig, want het gaat om een stoornis die zich niet vanzelf herstelt.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de spraak en de mondmotoriek van het kind, observeert het eten en drinken en 

stelt een diagnose. Nader onderzoek door een medisch specialist kan nodig zijn.

Indien de logopedische therapie gestart wordt, leert het kind de spraakbewegingen aan te sturen. De bewe-

gingen van de tong, lippen, kaken en het gehemelte worden geoefend om ze nauwkeurig te maken. Afhan-

kelijk van de problemen in de spraakbewegingen, worden spraakklanken op een speelse manier geoefend. 

De spraakklanken worden apart geoefend, gekoppeld aan symbolen en/of gebaren. 

De oefeningen worden steeds moeilijker: eerst dezelfde klank achter elkaar, dan afgewisseld met een andere 

klank, dan meer dan twee klanken afwisselen. Het kind wordt hierdoor vaardiger in het sturen van de bewe-

gingen van de mond. Dit lukt niet met een paar keer oefenen, maar vereist een geregelde en consequente 

training, ook thuis. 

Daarnaast begeleidt de logopedist ook de familie in de communicatie met het kind. 

De duur en resultaten van de logopedische therapie zijn afhankelijk van het type en de ernst van de 

uitspraakproblemen en van het tijdstip waarop de therapie begonnen is. De therapie kan al op zeer 

jonge leeftijd (twee á drie jaar) starten. 


