Auris Zorg
AURIS AMBULANTE BEHANDELING IN DE
KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

Farid is een slechthorende peuter. Hij zit op een
peuterspeelzaal. Farid reageert vaak niet als de leidster
iets tegen hem zegt. De leidster wil graag weten wat zij
moet doen om te zorgen dat Farid zo weinig mogelijk mist.
Renske zit op een kinderdagverblijf en heeft een
taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ze komt niet goed uit haar
woorden en begrijpt vaak niet wat de leidster van haar
vraagt. De leidster wil graag tips om de taalontwikkeling
van Renske te stimuleren en te zorgen dat zij goed mee
kan doen met de groep.
Bas zit op een peuterspeelzaal en heeft een TOS. Hij praat
weinig en als hij praat, is hij moeilijk te begrijpen.

Als hij buiten speelt, krijgt hij regelmatig ruzie met andere
kinderen. Of hij speelt in zijn eentje, omdat hij van de
andere kinderen niet mee mag doen. De leidster vermoedt
dat dit door zijn taalproblemen komt. Ze wil graag weten
wat ze hieraan kan doen.
Is één van deze voorbeelden herkenbaar? Dan kan
Auris Ambulante behandeling in kinderopvang en op
peuterspeelzalen passend zijn.
Vroegtijdige behandeling van een TOS of slechthorendheid
vermindert de taalproblemen en verbetert de
communicatie-mogelijkheden van het kind. Dit kan ook
een positief effect hebben op de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de spelontwikkeling.

Auris Ambulante behandeling op
locatie
Kinderen met (een vermoeden van) een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) of kinderen die doof of
slechthorend zijn, kunnen wij op locatie behandelen.
Een ambulant behandelaar komt regelmatig en in overleg
langs voor een behandelactiviteit op het kinderdagverblijf
of peuterspeelzaal*. De behandelaar is meestal een
gespecialiseerde logopedist. De logopedist werkt nauw
samen met een orthopedagoog of psycholoog van Auris.
Zo zorgen we dat deskundigheid vanuit verschillende
invalshoeken beschikbaar is voor de peuter én de
pedagogisch medewerker. Bij de behandeling zijn dan ook
altijd het kind, de ouders én de pedagogisch medewerker
betrokken. Auris behandelaars werken met behandelmethodes waarvan in de praktijk is bewezen dat deze goed
werken. Zij geven informatie over de TOS of de doof-/
slechthorendheid en bieden waar nodig cursussen aan.
Per kind is er één behandelplan. Hierin staan de doelen en
de resultaten van de behandeling. Bij het opstellen van het
plan worden zowel de pedagogisch medewerker als de
ouders van het kind betrokken. Daarnaast is ook altijd een
orthopedagoog of psycholoog betrokken, zowel bij het
opstellen en volgen van het behandelplan, als ook bij
overleggen die plaatsvinden over het kind.
* Auris Ambulante behandeling op locatie kan ook
plaatsvinden bij een gastoudergezin.

Samenwerking bij de behandeling
Op dagen waarop de ambulant behandelaar van Auris niet
aanwezig is, zet de pedagogisch medewerker de
behandeling voort met behulp van de aandachtspunten
die zij van de Auris behandelaar heeft gekregen. Zij
ontwikkelt door middel van coaching en kennisoverdracht
vaardigheden om zich aan te passen aan het taalniveau
van het kind en zet deze vaardigheden gericht in. Ze benut
verschillende manieren om de taal visueel te
ondersteunen. Ze leert bewust naar de interactie in de
groep te kijken en ze is in staat om de communicatie
tussen de kinderen onderling te verbeteren.

Combinatie van behandelingen
Waar nodig kan Auris verschillende vormen van
behandeling tegelijkertijd of na elkaar inzetten. Gelijktijdig
met ambulante behandeling in de kinderopvang, is
behandeling in het gezin mogelijk. Een behandelaar komt
dan in de thuissituatie van het kind om de ouders te
ondersteunen bij de communicatie in het gezin. Als het
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mogelijk is, zal dezelfde behandelaar zowel op de
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf als in de
thuissituatie de behandeling uitvoeren. Ambulant
behandelaars van Auris geven geen individuele logopedie
aan het kind. Deze vorm van behandeling vindt vaak plaats
in een logopediepraktijk. Individuele logopedie in een
praktijk en Auris ambulante behandeling kunnen naast
elkaar worden ingezet.

Voor wie
Auris Ambulante behandeling in kinderopvang en op
peuterspeelzalen is er voor kinderen van 1 tot 4 jaar met
een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of doofheid of
slechthorendheid.

Zorgproducten van Auris
Andere zorgproducten van Auris zijn:
• Auris Ambulante behandeling in gezinnen
• Auris Ambulante behandeling: Krachttraining
• Auris behandelgroepen 1 tot 5 jaar
• Auris naschoolse behandelgroep vanaf 6 jaar
• Auris Consultatie en Advies

Aanmelding
Om in aanmerking te komen voor ambulante behandeling
moet een diagnose TOS of doof- of slechthorendheid zijn
vastgesteld. Bij jonge kinderen is het vaststellen van een
vermoeden van TOS voldoende. Hiervoor is onderzoek
nodig in een audiologisch centrum. Dit onderzoek vindt
plaats op verwijzing van een huisarts, jeugdarts of
medisch specialist. De audioloog of medisch specialist
kan na het vaststellen van de diagnose doorverwijzen voor
behandeling. Als voor een kind al eerder een diagnose TOS
of doof- of slechthorendheid is vastgesteld en er is niets
veranderd in de situatie van het kind, dan mag ook de
huisarts of jeugdarts doorverwijzen voor behandeling. Met
deze verwijzing kunnen ouders een kind aanmelden bij het
Auris Aanmeldpunt. Het Auris Aanmeldpunt kijkt welke
vorm van behandeling het beste past.
Kijk voor contactgegevens van de Auris aanmeldpunten
op auris.nl/locaties

