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Doelgroep van Kentalis 

Mensen, van alle leeftijden,  met een communicatieve 
beperking: 
 
Doof en Slechthorend 
Meervoudig Communicatief Beperkt 
Taalontwikkelingsstoornis 
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Doelgroep in Twente 

Kinderen en jongeren met een communicatieve 
beperking 
 
Doof en slechthorend, soms 
 
Taalontwikkelingsstoornis, voornamelijk 
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TaalOntwikkelingStoornis 

https://www.youtube.com/watch?v=X_xe7QWfWZE 
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Terminologie 

•Ernstige Spraak en Taal-Moeilijkheden = ESM 

•Taalstoornis 

•Taalachterstand 

•Dysfatische ontwikkeling 

•Specific Language Impairment = SLI 

•Taalzwakke kinderen 

•(specifieke) Taal-Ontwikkelings-Stoornis (TOS) 
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Spraak- en Taalontwikkeling 

 

Afwijkende spraak- en taalontwikkeling 

• Stoornis in de Spraakperceptie 

• Stoornissen in de  Fonologie 

• Stoornissen bij de Syntaxis en de Morfologie 

• Stoornissen in de Semantiek 

• Stoornissen in de Pragmatiek 
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Communicatie 

Communicatie = meer dan alleen taal: 

• Verbale vaardigheden 

• Sociale vaardigheden 

• Geheugen functies  

• Concentratie/Aandacht 

• Luisterhouding/ gedragsregulatie 

• Motorische vaardigheden 

• Zintuigelijke waarneming  

• Emotieregulatie  

• Cognitieve functies 
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Gevolgen 

Gevolgen van achterblijvende taal en communicatie: 

 Verminderde of vertraagde spel- en cognitieve 
ontwikkeling  

 Slechtere schoolprestaties BO en VO 

 Problemen met het aangaan en onderhouden van 
relaties en vriendschappen 

 

8 november 2016 



10 

Gevolgen 

Gevolgen van achterblijvende taal en communicatie: 

 Meer kans op het ontwikkelen van psychiatrische 
stoornissen (angst- en stemmingsstoornis) 

 Aandachts- en concentratieproblemen 

 Ernstige gedragsproblemen 

 Moeite met het deelnemen aan maatschappelijke en 
sociale activiteiten 
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Hoe vaak komt het voor? 

Prevalentie: 

Naar schatting heeft 5-7% van alle kinderen in de 
leeftijdsgroep 0-7 jaar TOS (Shriberg et al., 1999; Tomblin 
et al., 1999).  

 

Bishop, 2010; Van de Ree, 2012: de prevalentie van TOS 
is ongeveer 7,4%. 
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Samenhang met andere 

stoornissen/problemen 

•60% van de kinderen met leerstoornissen heeft ook TOS 

•50% van de kinderen met TOS heeft later ook 
dyslexie/lees- en spellingsproblemen 

•20-40% van de kinderen met ADHD heeft ook TOS 
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Samenhang met andere 

stoornissen/problemen 

•40% van de kinderen met TOS heeft ernstige 
gedragsproblemen 

 

•60% van de kinderen heeft naast TOS bijkomende 
problematiek 

 

•60% van de kinderen met psychiatrische problematiek 
hebben problemen in de taalontwikkeling 
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Ervaar TOS 

 
Twee oefeningen 
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Diagnostiek bij Kentalis 

Basis diagnostiek 
 - Onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling 
 - niet verbale intelligentie 
 - audiologische screening 
 
Doel: is er sprake van een TOS? 
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Diagnostiek bij Kentalis 

Aanvullende of verdiepende diagnostiek 
 -Linguïstisch onderzoek 
 -(neuro-)psychologisch onderzoek 
 - differentiaal diagnostiek 
 
Doel: formuleren van handelingsgerichte adviezen en 
behandeldoelen bij een kind met een 
Taalontwikkelingsstoornis. 
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Behandeling bij Kentalis 

Taaltrein: 
Groepsbehandeling voor kinderen tot 5 jaar 
 Logopedist, gedragswetenschapper, systeem 
consulent, pedagogisch medewerker, klinisch linguïst 
 Kinderfysiotherapeut, speltherapeut, praktisch 
pedagogische gezinsbegeleiding 
 
http://www.youtube.com/watch?v=G0pOX4pmzXk 

 

8 november 2016 

http://www.youtube.com/watch?v=G0pOX4pmzXk


18 

Behandeling bij Kentalis 

8 november 2016 

Naschoolse Groepsbehandeling 
Voor kinderen vanaf 5 jaar, twee of driedaagse 
groepsbehandeling voor kinderen met een TOS 
 
 Logopedist, gedragswetenschapper, systeem 
consulent, pedagogisch medewerker, klinisch linguïst 
 Kinderfysiotherapeut, muziektherapeut, 
speltherapeut, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding 
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Behandeling bij Kentalis 

8 november 2016 

Spraak- en Taal Ambulatorium 
Kortdurende diagnostiek en behandelinterventie bij 
kinderen met een TOS waarbij de ontwikkeling op 
meerdere terreinen stagneert. 
 
Doel: ontdekken van de sterke en zwakke kanten in het 
ontwikkelingsprofiel met als doel nieuwe behandel-, 
onderwijs- en opvoedinterventies te adviseren. 
 
Werkwijze: neuropsychologische, audiologische en 
linguïstische diagnostiek gekoppeld aan 8 
behandelochtend met participatie van ouders: 
logopedisch technisch, logopedisch communicatief en 
neuropsychologisch. 



20 

Behandeling bij Kentalis 

8 november 2016 

Therapieën en Trainingen voor kinderen met een TOS 
Speltherapie, muziektherapie, sitos, speltraining, 
praktisch pedagogische gezinsbegeleiding, 
gespecialiseerde logopedie al dan niet icm fysiotehrapie, 
sociale vaardigheidstraining, gebarencursussen,  
systeembehandeling, faalangstreductietraining, 
weerbaarheidstraining, cogmed werkgeheugen training,  
psycho-educatie voor ouders en kind, advisering 
meertaligheid 
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Hoe kom je bij Kentalis 

8 november 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bel aanmelding: 050 5331931 of 0800-KENTALIS 
 
Op verwijzing van huisarts voor basisdiagnostiek 
Op verwijzing van medisch specialist voor behandeling 
Gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet 
https://www.youtube.com/watch?v=UCyaA0PytF8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCyaA0PytF8


Bedankt voor uw aandacht 


