
Linguïstisch onderzoekLinguïstisch onderzoek

INFORMATIE VOOR OUDER(S)/VERZORGER(S)INFORMATIE VOOR OUDER(S)/VERZORGER(S)

Bij het linguïstisch onderzoek doet de linguïst uitgebreider
onderzoek naar de taalontwikkeling. Het doel van dit
onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de aard en ernst
van de taalproblematiek.

Wanneer linguïstisch onderzoek?
De belangrijkste redenen voor linguïstisch onderzoek zijn:
•  Na logopedisch onderzoek is het beeld van de 
taalproblemen nog niet duidelijk.
•  Eerder taalonderzoek is niet gelukt 
•  De behandelend logopedist van uw kind wenst 
meer adviezen voor behandeling te krijgen.

• Uitgebreid onderzoek is nodig omdat uw kind moeite 
heeft met het maken van zinnen, moeite heeft om op 
woorden te komen en/of moeite heeft om een verhaal te 
vertellen.



Het onderzoek
De linguïst heeft eerst een gesprek met u. Daarna wordt
een video-opname gemaakt waarbij de linguïst met uw
kind speelt of een gesprekje heeft. Het gaat erom veel taal
te horen van uw kind, in een zo natuurlijk mogelijke
situatie. De linguïst beoordeeld hierna de spontane taal. Er
worden ook (aanvullende) testen afgenomen. Bijvoorbeeld
een test voor de vertelvaardigheden. De precieze inhoud
van het onderzoek hangt af van de hulpvraag en de leeftijd
van uw kind.

Na het onderzoek
Na het onderzoek beoordeelt de linguïst de gegevens uit
het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden
(telefonisch) met u en de behandelend logopedist
besproken.

Het verslag
De resultaten van het onderzoek en eventuele adviezen
komen in een verslag te staan. U ontvangt een kopie van
het verslag. De verwijzer en de huisarts krijgen ook een
kopie van het verslag. Andere betrokkenen, zoals de
logopedist, de kinderopvang of de school kunnen ook een
kopie van het verslag krijgen. Dit gebeurt alleen als u
daarvoor toestemming geeft. We verzenden het verslag
altijd via veilige verzending.

Praktische zaken
•  Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
•  Komt u met de auto? Houd dan rekening met eventuele 
parkeerkosten.
•  Het voorgesprek, onderzoek en het nagesprek duren 
samen ongeveer twee tot drie uur.
•  Neem het legitimatiebewijs en de zorgverzekeringspas 
van uw kind mee.
•  Soms heeft u voorafgaand aan het onderzoek een 
aantal vragenlijsten thuis ontvangen. Stuur ze van tevoren 
per mail naar ons toe. Lukt dat niet, neem dan de lijsten 
ingevuld mee op de dag van het onderzoek.
•  Neem iets te eten en te drinken mee voor uw kind.
•  Zorg ervoor dat uw kind goed geslapen en gegeten 
heeft.
•  Neem geen andere kinderen mee naar het Audiologisch 
Centrum. Het onderzoek gaat beter als er geen afleiding is.

Locaties
Audiologisch Centrum Rotterdam
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
T: (010) 413 22 80
E: acrotterdam@auris.nl

Audiologisch Centrum Goes
Voorstad 78
4461 KP Goes
T: (0113) 25 03 42
E: acgoes@auris.nl

Audiologisch Centrum Bergen op Zoom
Marslaan 7
4624 CT Bergen op Zoom
T: (0164) 26 65 99
E: acbergenopzoom@auris.nl
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