Meike (24 jaar), werkt in de zorg.

We komen samen verder als je een
taalontwikkelingsstoornis hebt.
ikenkentalis.nl

WAT IS EEN TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS?
Meike draait soms woorden om, Karina volgt lange gesprekken niet zo
goed. Allebei hebben ze een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS uit
zich bij iedereen anders. 5% van de bevolking heeft TOS, in de
hersenen wordt taal dan minder goed verwerkt. Met extra hulp kunnen
mensen met TOS goed meekomen. Dat bewijzen Meike en Karina.
HERKEN TOS

gehoord te worden.” Omdat jongeren

Vaak is TOS al op jonge leeftijd te

met TOS moeite hebben met taal, gaan

herkennen. Praat uw peuter nog niet?

ze gesprekken vaak uit de weg. Dat

Lijkt een kind in uw klas anderen niet

maakt jongeren met TOS vaker eenzaam.

goed te begrijpen? Dit zijn belangrijke
signalen:

WAT TE DOEN BIJ
(VERMOEDEN VAN) TOS?

• het kind kent weinig woorden

Als je vermoedt dat een kind TOS heeft,

• het kind heeft moeite om op een

is het goed om door te verwijzen en zo

woord te komen

uit te laten zoeken of je vermoeden

• het kind is slecht verstaanbaar

klopt en of het kind baat heeft bij extra

• het kind maakt veel fouten bij het

ondersteuning, zoals vroegbehandeling.

maken van zinnen

Vroegtijdig de juiste hulp bieden, kan

• het kind maakt erg korte zinnen

grote ontwikkelingsproblemen op latere

• het kind begrijpt anderen vaak niet

leeftijd voorkomen. Kentalis biedt deze

• het kind lijkt niet te luisteren

hulp.

• het kind is erg stil en praat weinig
• het kind wordt boos als het niet

KENTALIS EN TOS

begrepen wordt of anderen niet

Kentalis biedt veel voor mensen met

begrijpt

TOS, van onderzoek tot onderwijs en

ONBEKEND EN ONZICHTBAAR

zorg. Vroegsignalering en vroegbehandeling vormen een belangrijk onderdeel,

Veel mensen weten niet wat TOS is. Dat

we willen TOS namelijk zo vroeg moge-

heeft grote gevolgen. Meike:“Ik ben door

lijk opsporen, het liefst al op de peuter-

misverstanden veel vrienden kwijt-

leeftijd. Ook wanneer de diagnose op

geraakt. Ik hoop dat er meer bekendheid

latere leeftijd wordt gesteld, kunnen we

wordt. Soms vind je het fijn om een keer

samen grote stappen zetten.

Ook zelf kun je veel doen om het praten en de taalontwikkeling van een kind te
stimuleren. Kijk op www.ikenkentalis.nl voor tips en meer informatie.

