MAMA,
JIJ GOED!

De moeder van Hidde (3 jaar) vertrouwt op haar moedergevoel

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

WAT IS EEN TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS?
Het is belangrijk dat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) op tijd wordt
gesignaleerd en dat het kind de juiste hulp krijgt. Dit kan grote
ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

BELANGRIJKE SIGNALEN
OP EEN RIJ
Vaak is TOS al op jonge leeftijd te
herkennen. Praat uw peuter nog niet?
Lijkt een kind in uw klas anderen niet
goed te begrijpen? Dit zijn belangrijke
signalen:

De baby:
• brabbelt niet;
• kwijlt veel en gebruikt mond en tong niet of
nauwelijks om dingen te ontdekken;
• reageert weinig op stem of geluid;
• imiteert bijna nooit klanken.

De peuter:
•
•
•
•
•
•

is opvallend stil tijdens het spelen;
praat weinig;
is slecht verstaanbaar;
zegt en begrijpt weinig woorden;
begrijpt korte opdrachten niet;
is snel boos of verdrietig als je hem niet
begrijpt;
• maakt geen goede zinnetjes;
• heeft een eigen brabbeltaaltje;
• kan geen gesprekje voeren.

Het kind vanaf 4 jaar:
• kent weinig woorden;
• heeft moeite om op een woord te komen;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spreekt korte, kromme zinnen;
kan niet goed zeggen wat hij of zij voelt;
is slecht verstaanbaar;
begint niet uit zichzelf een gesprek;
begrijpt anderen vaak niet;
is voor anderen vaak moeilijk te begrijpen;
vindt het moeilijk een verhaal te vertellen;
voert mondelinge opdrachten niet goed uit;
heeft moeite de aandacht vast te houden;
heeft vaak misverstanden of conflicten met
leeftijdsgenoten;
• is erg stil;
• wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt
of anderen niet begrijpt.

TWIJFELS?
LAAT HET ONDERZOEKEN
Als je vermoedt dat een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, is het goed om door te
verwijzen. Bij het audiologisch centrum kan
worden onderzocht of je vermoeden klopt en
of het kind extra ondersteuning nodig heeft.

ONDERSTEUNING OP MAAT
Kentalis heeft overal door heel Nederland speciale vroegbehandelingsgroepen voor kinderen
met TOS. Lees meer op www.kentalis.nl/Ik-wilzorg/Zorg-kinderen.

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis in het verwerven van taal en vaak
al op jonge leeftijd te herkennen.

