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Doel
Door middel van een kortdurend diagnostisch- en
behandeltraject onderzoeken we wat een passende
behandeling is voor de cliënt. De bevindingen dragen we
over aan de behandelend logopedist, die de behandeling
voortzet. Waar nodig is ook aandacht voor de sociaal-
emotionele en sociaal-communicatieve vaardigheden van
de cliënt. Het traject duurt maximaal 9 weken.

Doelgroep
Kinderen met de diagnose (vermoeden van een) TOS van
3:6 tot 8 jaar waarbij  
• sprake is van een spraakontwikkelingstoornis en
• de behandelend logopedist handelingsverlegen is

en
• ouders gemotiveerd zijn deel te nemen aan dit

kortdurende en intensieve traject en
• er een verwijsbrief is afgegeven door een klinisch

fysicus audioloog of medisch specialist voor ZG-
zorg.



Behandeling
We vragen ouders bij alle behandelingen op de spraakpoli
aanwezig te zijn. Zij krijgen tijdens de behandeling tips over
wat ze thuis kunnen oefenen. Waar nodig vindt tijdens het
traject terugkoppeling plaats naar of overleg met de
behandelend logopedist.

Betrokken medewerkers
Bij de behandeling op de spraakpoli zijn een
gedragskundige (regiebehandelaar) en een klinisch
linguïst betrokken. De klinisch linguist is ook opgeleid tot
logopedist.

Stap 1: verdiepend (spraak)onderzoek
De klinisch linguïst start het traject met een verdiepend
spraakonderzoek waarbij we inzicht krijgen in de aard van
de spraakproductieproblemen en de verstaanbaarheid.
Ook vraagt zij ouders een vragenlijst in te vullen. Het
spraakonderzoek bestaat uit
• een beoordeling van de spraakmotoriek,
• een beoordeling van de fonologische ontwikkeling,
• een beoordeling van de verstaanbaarheid.

 
Vervolgens maakt de klinisch linguïst een
onderzoeksverslag en stelt behandeldoelen op voor het
kortdurende behandeltraject.

De gedragskundige heeft een gesprek met ouders over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Stap 2: behandeling
De klinisch linguïst biedt gedurende 4 tot 6 ochtenden of
middagen kortdurende behandelingen. Ook biedt zij
ouders psycho-educatie gericht op de ouder-kind
interactie.

Stap 3: verslaglegging en overdracht
De klinisch linguïst maakt het eindverslag en geeft de
behandelend logopedist advies over wat werkt in de
behandeling.

Stap 4: nazorg
De klinisch linguïst heeft contact met ouders en de
behandelend logopedist om na te gaan of de adviezen
werken. Ook vraagt zij ouders de vragenlijst nogmaals in te
vullen.

Aanmeldprocedure
Stap 1 - verwijzing naar AC
De handelingsverlegen logopedist verwijst ouders naar
een AC voor onderzoek.

Stap 2 - verwijzing voor ZG-zorg
Een klinisch fysicus audioloog of medisch specialist geeft
na vaststelling van een (vermoeden van een) TOS, waarbij
spraakproblemen op de voorgrond staan, een verwijzing af
voor ZG-zorg op een spraakpoli.

Stap 3 - aanmelden bij Auris
Ouders melden het kind aan bij het Auris Aanmeldpunt
Midden-Nederland. Het aanmeldpunt beoordeelt of de
verwijzing voldoet aan de criteria van ZG-zorg. Zo ja, dan
geeft het aanmeldpunt een zorgbesluit af.

Stap 4 - inplannen onderzoek en behandeling
De klinisch linguïst neemt contact op met ouders voor het
inplannen van het onderzoek en de behandeling.

Locaties
Aanmeldpunt Midden-Nederland
Hooglandseweg-Noord 140
3813 VE Amersfoort
Telefoon: (033) 422 90 70
E-mail: aanmeldpuntmiddennederland@auris.nl

Behandellocatie Woerden - dinsdag
Touwslagersweg 10
3449 HX Woerden

Behandellocatie Houten - woensdag
Galerijmuur 51
3991 WX Houten

E-mail: spraakpoli.midden@auris.nl
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