Spraakpoli
INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS
AURIS ZORG REGIO MIDDEN

Waarom een spraakpoli?

Wanneer aanmelden?

Uw kind heeft moeite met de uitspraak van klanken of
woorden. Wij noemen dit spraakproductieproblemen. Uw
kind is hierdoor moeilijk te verstaan. Uw kind is in
behandeling bij een logopedist. Deze logopedist wil graag
tijdelijk hulp krijgen van Auris. Auris biedt deze hulp aan
kinderen van 3:6 tot 8 jaar.

• De logopedist van uw kind zegt dat er sprake is van
een spraakontwikkelingsstoornis en
• de logopedist van uw kind wil graag hulp van Auris
en
• u bent gemotiveerd om deel te nemen aan dit
intensieve en kortdurende traject en
• er is een verwijsbrief afgegeven door een klinisch
fysicus audioloog of medisch specialist voor zorg
bij Auris.

Behandeling
We vragen u bij alle behandelingen op de spraakpoli
aanwezig te zijn. U krijgt tijdens de behandeling tips over
wat u thuis kunt oefenen met uw kind. Tijdens de
behandeling overleggen wij waar nodig ook met de
logopedist die uw kind behandelt.
Betrokken medewerkers
Klinisch linguïst, dit is een spraak-/taaldeskundige. Zij is
ook opgeleid tot logopedist en doet onderzoek naar de
spraakproblemen van uw kind. Daarna geeft zij 4 tot 6
behandelingen aan uw kind.
Gedragskundige, zij heeft een gesprek met u over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Door
spraakproblemen kan uw kind verdrietig, boos of
gefrustreerd zijn. Uw kind kan ook moeite hebben om te
durven praten thuis of met vriendjes.
Stap 1: spraakonderzoek en gesprek
De gedragskundige voert een gesprek met u over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De klinisch
linguïst
• heeft een gesprek met u,
• neemt een spraaktest af bij uw kind,
• maakt een video-opname en
• vraagt u een korte vragenlijst in te vullen.
Na de eerste afspraak werkt zij de resultaten van het
onderzoek uit en stelt behandeldoelen op. Deze bespreekt
zij mondeling met u en met de logopedist die uw kind
behandelt.

met u en met de logopedist op. Zij gaat dan na of de
adviezen werken. Bij de start op de spraakpoli heeft u een
vragenlijst ingevuld. Zij zal u vragen deze nogmaals in te
vullen.

Aanmeldprocedure
Stap 1: verwijzing naar Audiologisch Centrum (AC)
De logopedist van uw kind verwijst u naar een AC voor
onderzoek.
Stap 2: verwijzing voor zorg bij Auris
Het AC doet onderzoek naar de
spraakproductieproblemen van uw kind. Als zij
spraakproductieproblemen vastellen, dan geeft het AC u
een verwijsbrief voor zorg bij Auris op een spraakpoli.
Stap 3: aanmelden bij Auris
U meldt uw kind aan bij het Auris Aanmeldpunt MiddenNederland. Het aanmeldpunt beoordeelt of de verwijzing
voldoet aan de criteria voor zorg bij Auris. Zo ja, dan geeft
het Aanmeldpunt een zorgbesluit af.
Aanmeldpunt Midden-Nederland
Hooglandseweg-Noord 140
3813 VE Amersfoort
Telefoon: 033 422 90 70
E-mail: aanmeldpuntmiddennederland@auris.nl
Stap 4: inplannen onderzoek en behandeling
De klinisch linguïst neemt contact met u op voor het
inplannen van het onderzoek en de behandeling.

Praktische informatie
Stap 2: behandeling
De klinisch linguïst behandelt uw kind 4 tot 6 keer. De
behandeling vindt één keer per week plaats en duurt 2 uur.
U bent aanwezig bij alle behandelingen. De klinisch linguïst
probeert verschillende behandeltechnieken uit. Zo ontdekt
zij wat uw kind helpt om beter verstaanbaar te praten. Na
elke behandeling bespreekt zij met u wat u thuis met uw
kind kunt oefenen.

• De spraakpoli wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Er
zijn voor u geen kosten aan verbonden.
• Neem het legitimatiebewijs en de zorgverzekeringspas
van uw kind mee naar de spraakpoli.
• Neem geen andere kinderen mee naar de spraakpoli.
Onderzoek en behandeling gaan beter als er geen
afleiding is.

Locaties behandeling
Stap 3: verslaglegging en overdracht
De klinisch linguïst maakt een eindverslag. Zij bespreekt dit
verslag met de logopedist van uw kind. Zij geeft advies
over wat werkt in de behandeling.
Stap 4: nazorg
Na een aantal maanden neemt de klinisch linguïst contact
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