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De Vroegwerker
Reflectie op de dagelijkse praktijk 

De band tussen ouder en kind versterken is enorm 
belangrijk, daar zet (preverbaal) logopedist Tessa 
Schröder zich met hart en ziel voor in. “Ouders zijn 
zo dankbaar als ze weer het idee hebben dat zij het 
goed doen en hun kind kunnen helpen.”

Wat is uw achtergrond?
“Ik ben, na tweeëneenhalf jaar medi-
cijnen te hebben gestudeerd, in 1999 
afgestudeerd als logopedist. 
Vervolgens ben ik direct begonnen in 
een maatschap in Zoetermeer. Naast 
mijn werk in de praktijk heb ik, om 
meer kennis en energie op te doen, 
de studie Logopediewetenschappen 
gevolgd. In 2007 ben ik daarin afge-
studeerd.” 

Waaruit bestaat uw dagelijkse 
werk?
“In de praktijk behandel ik kinderen 
met spraak- en/of taalproblemen 
zoals ernstige articulatieproblematiek 
of schisis, maar ook een kind van 
twee jaar dat nog niets zegt. Verder 
behandel ik aan huis zuigelingen die 
bijvoorbeeld nog afhankelijk zijn van 
sondevoeding, problemen hebben 
met drinken uit een fles of met het 
eten van stukjes.”
 
Wat is uw affiniteit met signaleren 
en vroeghulp?
“Ik vind het ontzettend belangrijk dat 
kinderen een goede start hebben in 
het leven. En dat ouders het gevoel 
krijgen, dat zij daarin een belangrijke 
rol spelen. Soms zijn ze heel onzeker 
geworden als gevolg van de moeiza-
me start van hun ouderschap. Gevolg 
is dat ze nog niet durven te vertrou-
wen op hun eigen gevoel voor wat 
hun kind kan of nodig heeft. Ouders 

laten ervaren dat zij het voeden van 
hun kind ook zelf kunnen, is van heel 
groot belang. Met waar nodig ade-
quate uitleg ontwikkelt hun zelfver-
trouwen zich steeds verder. Hetzelfde 
geldt voor een kind van twee, dat 
geen contact maakt. Laat ouders 
zien, hoe ze dat samen met hun kind 
kunnen oefenen zodat ze hiermee 
succeservaringen opdoen.”
 
Wat is voor u een belangrijke 
inspiratiebron?
“De blije en trotse gezichten van 
ouders. Ik maak soms lange dagen, 
zeker als de baby’s allemaal hetzelf-
de tijdschema hebben. Maar als ik 
binnenkom bij ouders en ze vertellen 
hoe goed het is gegaan, dan is de 
dag weer goed. Ook het werken in de 
praktijk geeft veel voldoening. 
Daarnaast vind ik het inspirerend om 
te werken met onze acht medewer-
kers. Ze zijn vaak net van de opleiding 
en zitten boordevol energie, vragen 
en ideeën. Hen begeleiden en zorgen 
dat ze met vertrouwen als logopedist 
werken geeft elke dag weer energie.”

Waar ergert u zich aan?
“De bezuinigingen op goed onder-
zoek en begeleiding van jonge kinde-
ren. Het is immers juist zo belangrijk 
om tweejarigen goed te begeleiden 
en niet te wachten tot zij naar groep 1 
gaan. De eerste zeven jaar taalont-
wikkeling zijn superbelangrijk voor de 

toekomst, net zoals een goede ouder-
kindrelatie. Soms is daar extra bege-
leiding bij nodig . Ouders voelen vaak 
al vroeg aan dat er wat aan de hand 
is en dan is wachten geen goed idee. 
Lang moeten wachten voor een 
intake, onderzoek of hulp is gewoon 
niet wenselijk.”
“Storend vind ik ook het feit dat elke 
logopedist per behandeling hetzelfde 
bedrag vergoed krijgt. Wij zijn geen 
van allen meer allround in deze prak-
tijk. Dit betekent dat de cliënt gespeci-
aliseerde kennis en behandeling 
krijgt. Dit kost ons extra tijd en geld. 
Daar zou naar mijn idee in de toe-
komst een betere regeling vanuit de 
zorgverzekeraars voor moeten 
komen, zodat elke logopedist wordt 
beloond voor de kennis en ervaring 
die ze in huis heeft.”

Wat vindt u een belangrijke  
uitdaging?
“Meer aandacht kunnen geven aan 
de thuissituatie van ernstige prema-
tuur geboren baby’s en hun ouders. 
Ouders zijn, als ze na maanden zie-
kenhuis eenmaal met hun kind thuis 
zijn, nog steeds uren per dag alleen 
maar aan het voeden en verzorgen, 
met alle zorgen die daarbij komen 
kijken. Daarvoor zou ik graag wat 
meer begrip zien. Het gaat immers 
niet alleen over het aantal milliliters 
per kilogram dat ouders hun kinderen 
moeten geven.”
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