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Doelgroep
Kinderen met de diagnose (vermoeden van een)
taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij wie
spraakproductieproblemen op de voorgrond staan.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de Spraakpoli moet aan
een aantal voorwaarden worden voldaan.
1. Er is een diagnose (vermoeden van een) TOS vastgesteld.
Voorafgaand aan het traject heeft multidisciplinaire
diagnostiek plaatsgevonden (gehooronderzoek,
logopedisch onderzoek en psychologisch onderzoek).
Onderzoek kan extern en/of op het Auris Audiologisch
Centrum hebben plaatsgevonden.

NB: ook kinderen met een geïsoleerde
spraakontwikkelingsstoornis kunnen in aanmerking
komen.
2. De behandelend logopedist is handelingsverlegen.
3. De ouder(s)/verzorger(s) zijn gemotiveerd en in staat om
op de locatie van het Auris Audiologisch Centrum deel te
nemen aan een kortdurend behandeltraject.



Doel
Het doel van de Spraakpoli is om vanuit een kortdurend
diagnostisch- en behandeltraject een passende
behandelaanpak op te stellen en over te dragen aan de
behandelend logopedist.

Betrokken disciplines
• Linguïst (onderzoeker en behandelaar). Een linguïst

verricht onderzoek naar de spraakproductieproblemen
en geeft een aantal behandelingen op het gebied van de
spraak.

• Gedragsdeskundige (orthopedagoog/psycholoog).
Spraakproductieproblemen kunnen een negatieve
invloed hebben op het welbevinden van het kind en het
kunnen en durven communiceren met de omgeving. Een
gedragsdeskundige heeft daarom een gesprek met
ouders over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het
kind.

• Klinisch fysicus audioloog/audiologie-assistent. Indien
nodig vindt aanvullend gehooronderzoek plaats. 

Inhoud
Verdiepend spraakonderzoek (ongeveer 2,5 uur)
Het traject wordt gestart met verdiepend spraakonderzoek
waarbij inzicht wordt verkregen in de aard van de
spraakproductieproblemen en de verstaanbaarheid.
Daarnaast heeft de gedragsdeskundige een gesprek met
ouder(s)/verzorger(s) omtrent de sociaal-emotionele
ontwikkeling en functioneren van het kind. Tevens vindt
aanvullend gehooronderzoek plaats. Het spraakonderzoek
bestaat uit een beoordeling van de spraakmotoriek, de
fonologische ontwikkeling en de verstaanbaarheid. De
linguïst maakt een onderzoeksverslag en stelt
behandeldoelen op voor het kortdurende behandeltraject.

Kortdurend behandeltraject
De behandelingen vinden plaats op een vast moment in de
week. iedere behandeling duurt twee uur, inclusief pauze.
Het kind krijgt maximaal zes behandelingen. De linguïst
probeert verschillende behandelmethoden en -
technieken uit en beoordeelt gaandeweg wat op dat
moment het meest passend is voor het kind. Aan de hand
hiervan stelt de linguïst een behandelplan op voor de
behandelend logopedist, zodat hij/zij na het
behandeltraject hiermee verder kan gaan.
 

Spraakpoli traject in stappen
Stap 1. Aanmelding
De behandelend logopedist meldt het kind samen met
ouders aan bij het Audiologisch Centrum middels het
aanmeldformulier. Zie voor meer informatie rondom de
aanmelding onze website: www.auris.nl
Stap 2. Beoordeling dossier
Na het ontvangen van de aanmelding, beoordelen de
linguïsten van de Spraakpoli of het kind aan de
voorwaarden voldoet. De linguïst neemt altijd telefonisch
contact op met de ouders en de behandelend logopedist.
Stap 3. In gang zetten procedure
Wanneer het kind aan de voorwaarden voldoet, neemt het
audiologisch centrum contact op met ouders voor het
inplannen van het onderzoek en de behandelingen.
Stap 4. Start Spraakpoli behandelingen
We vragen een ouder/verzorger bij de behandeling
aanwezig te zijn. De ouder/verzorger krijgt tips over wat ze
thuis kunnen oefenen. Indien wenselijk vindt tussentijds
een terugkoppeling plaats naar de behandelend
logopedist, zodat zij op de hoogte blijf van de
ontwikkelingen.
Stap 5. Afsluiting en overdracht
Het kind sluit de Spraakpoli af met een diploma. De linguïst
maakt een eindverslag met daarin een behandeladvies op
maat voor de behandelend logopedist. Dit advies wordt
ook telefonisch met de behandelend logopedist
besproken. Als het nodig is neemt de linguïst ook contact
op met andere betrokkenen.
Stap 6. Follow up
Ongeveer twee tot vier maanden na afronding van de
Spraakpoli neemt de linguïst contact op met ouders en de
behandelend logopedist. Er wordt besproken hoe het met
het kind gaat. Indien nodig worden aangepaste / nieuwe
behandeladviezen gegeven voor de behandelend
logopedist. Daarnaast vragen we ouders de vragenlijst
over de verstaanbaarheid opnieuw in te vullen. Indien
nodig wordt een afspraak gemaakt voor een herhaling van
het spraakonderzoek.

De vergoeding
De Spraakpoli wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Locaties
Kijk voor de contactgegevens van onze Audiologische
Centra op auris.nl/locaties.

audiologischcentrum.nlaudiologischcentrum.nl


