
Logopedisch onderzoekLogopedisch onderzoek

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

Soms blijven de eerste woordjes van een kind uit. Of het
kind spreekt wel, maar niet duidelijk. Het kan ook zijn dat
een kind geen zinnetjes gaat maken, of de taal van
anderen niet goed begrijpt. Jonge kinderen kunnen
problemen hebben met het begrijpen van talige
opdrachten of ze hebben moeite om iets te vertellen.

Wanneer u of uw omgeving zich zorgen maakt over de
taal- en spraakontwikkeling van uw kind, kan een
logopedisch onderzoek duidelijkheid bieden. Een
logopedisch onderzoek is een onderzoek naar de taal- en
spraakontwikkeling.

U kunt uw kind voorbereiden op het onderzoek. Vertel
bijvoorbeeld dat de onderzoeker samen met uw kind
verschillende opdrachten of werkjes gaat doen.

Het logopedisch onderzoek
De logopedist heeft eerst een gesprek met u. U kunt tijdens
dit gesprek uw vragen stellen en vertellen over de
problemen die u bij uw kind tegenkomt.

De logopedist stelt aan u ook nog een aantal vragen.
Daarna gaan de logopedist en uw kind samen aan het
werk. Bij hele jonge kinderen blijft er vaak een ouder bij het
onderzoek aanwezig. 



Met speciaal hiervoor ontwikkelde tests brengt een
logopedist de taalontwikkeling van uw kind in kaart. Ook
wordt het spontane taalgebruik en de uitspraak van uw
kind beoordeeld.

Uw kind krijgt taakjes die te maken hebben met het
begrijpen van taal en het gebruiken van taal. Bij jonge
kinderen wordt speelgoed gebruikt tijdens het onderzoek.
De meeste kinderen vinden het leuk om mee te doen aan
het onderzoek.

Het onderzoek is gericht op de volgende vragen:
•  wat begrijpt uw kind van vragen en 

opdrachten?
•  hoe maakt uw kind contact met anderen?
•  welke woorden gebruikt uw kind?
•  hoe maakt uw kind zinnen?
•  is de taal van uw kind te begrijpen?
•  hoe is de uitspraak?

Na het onderzoek
De logopedist bespreekt de resultaten van het onderzoek
met u. Soms krijgt u meteen een advies, maar er moet ook
wel eens meer worden onderzocht. Er wordt dan een
nieuwe afspraak met u gemaakt.

Het verslag
De resultaten van het onderzoek en het advies komen in
een verslag te staan. U krijgt een kopie van dat 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 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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