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Definitie van gezondheid

• “The ability to adapt and self manage in the 

face of social, physical, and emotional

challenges.” (Huber, et al. 2011)
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“Hij is spastisch in zijn beentjes. Hij loopt anders 

dan een gewoon kind. En zeker met sporten heeft 

hij daar wel hinder van. En je weet maar nooit hoe 

dat op school gaat. Dat ie daar toch een keer wordt 

gepest. Dat was toch wel een beetje onze angst, 

hoe gaat dat? Nou ja, dan ontwikkelt hij zich zo, dat 

hij net zo hard meedoet met de grootsten. Hij wordt 

helemaal geaccepteerd. Kijk hij is ook niet 

hulpbehoevend of zo, helemaal niet. Hij doet met 

gym zijn eigen ding, tot op zekere hoogte. En dan 

gaat het ook gewoon niet meer en ook daar heeft hij 

dan weer vrede mee.”

Laansma et al. 2014



Variatie



Kind, Taal & Ontwikkeling

(a) typische 

spraak- en 

taalontwikkeling & 

auditieve  

verwerking

(a) typische  

ontwikkeling 

prematuur 

geboren kinderen



(a) typische spraak- en 

taalontwikkeling & auditieve 

verwerking



(a) typische spraak- en 

taalontwikkeling & auditieve 

verwerking

• Nynke: Sociale ontwikkeling van kinderen 

• Margot: Wat verstaan we onder een 
taalontwikkelingsstoornis & ELS-NL

• Johanna Schulting: ELS-NL in het basisonderwijs

• Maren: Klinische blik & ELS-NL

• Bé: Taalachterstanden in Noordoost Groningen

• Liesbeth: Screening en follow-up handreiking NCJ



(a) typische spraak- en 

taalontwikkeling & auditieve 

verwerking

• Ellen: Problemen in de auditieve verwerking: 
een opzichzelf staande stoornis?

• Marleen: Protocol Taaldiagnostiek Groningen

• Marij: Taalontwikkeling van visueel 
gehandicapte kinderen

• Judith: Spraakapraxie



(a) typische ontwikkeling van 

prematuur geboren kinderen



• Mechteld: associatie zuig- en slikontwikkeling & 

verder ontwikkeling

• Frederike: sociale interactie & voedingsinteractie

• Céline: kindexpert & early-milestone-app

• Saakje: zuig- en slikontwikkeling & voeding

(a) typische ontwikkeling van 

prematuur geboren kinderen



Producten



Interactie tussen domeinen

• “Wanneer kinderen een nieuw object in de 

directe omgeving exploreren, worden ouders 

gestimuleerd om dit object te benoemen, en 

dat geeft vervolgens een stimulans voor de 

cognitieve en taalontwikkeling van jonge 

kinderen.” (Oudgenoeg-Paz, 2012)



Professionals 

• “Des te meer we weten over de relatie tussen verschillende 
ontwikkelingsdomeinen, des te beter we onze interventies 
kunnen afstemmen. De zorg zal hierdoor efficiënter en 
effectiever worden.” (Logopedist)

• “We hebben een instrument nodig om onze eigen 
onderzoeksresultaten te plaatsen in een bredere context, een 
bredere kijk op ontwikkeling” (Fysiotherapeut)



Nieuwe aanvraag: 

Growing-up healthy

Consensus 
definition & 

clinical signs

Tool for integrated 
screening

Interaction 
across 

developmental 
domains

Taal

Voeding

Psychosociaal

Motorisch



Bedankt voor de 
aandacht!

m.r.luinge@pl.hanze.nl
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Afsluiting

• Ervaringen

• Nieuwe ideeën?

• Volgend jaar weer?
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