
Stoornis in taalontwikkeling grijpt 

in op hele ontwikkeling 
 

Veel jonge kinderen kampen 

met een 

taalontwikkelingsstoornis 

(TOS). “Van groot belang is 

daar al vroeg de vinger op te 

leggen”, vertelt dr. Annette 

Scheper. “Dan praat ik over 

kinderen in de leeftijd vanaf 

2,5 jaar. Juist in die jonge 

leeftijd is een dergelijk stoornis namelijk van grote invloed op de 

sociaal-emotionele ontwikkeling en identiteit van een kind. Ook de 

cognitieve ontwikkeling wordt beïnvloed.” 

 

Normaal gesproken leren kinderen in het eerste jaar de taal te begrijpen. 

Rond hun tweede verjaardag komen ze met hun eerste zinnetjes van twee of 

meer woorden. “Is dat niet het geval, dan moet je gelijk proberen hun 

taalontwikkeling intensief te stimuleren”, benadrukt Annette Scheper. “Dan 

heb je meer kans dat andere ontwikkelingsgebieden elkaar positief 

beïnvloeden. De hele ontwikkeling van het kind is hier dus mee gebaat.” 

Ernstig en minder ernstig 

Annette Scheper is klinisch linguïst en werkt als senior onderzoeker bij de 

Kentalis Academie. Problemen op het gebied van de taalontwikkeling kunnen 

volgens haar enorm uiteenlopen. Bij het ene kind is het een kwestie van 

extra oefenen, bij het andere is er sprake van een (vermoeden van) stoornis 

op dit gebied. Het hulpaanbod dient hierop te worden afgestemd. “Is het 

taalbegrip helemaal afwezig of veel zwakker dan de leeftijdsgenootjes, dan 

moet je gelijk proberen de kinderen veel intensiever in hun taalontwikkeling 

te stimuleren. Dan is er namelijk vaak sprake van een ernstige 
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taalontwikkelingsstoornis.” Diverse derde lijnsinstellingen, waaronder 

Kentalis, hebben een behandelaanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4,0 

jaar met een ernstige TOS die een behandeling van meerdere 

zorgprofessionals nodig hebben (multidisciplinaire behandeling). 

Als het minder ernstig is, dan raadt Scheper’logopedie aan. “Het liefst twee 

keer per week, met aanvullend oefeningen thuis. Het is echt van groot 

belang de ouders intensief hierbij te betrekken. Juist in de thuissituatie zijn 

er namelijk veel geschikte momenten om samen taal te ervaren. Deze 

kinderen hebben veel herhaling nodig, zowel van nieuwe woorden als van 

woorden die ze al kennen, het liefst zinnetjes. Pas dan gaan ze die woorden 

zelf leren gebruiken.” 

Antenne ouders 

Annette Scheper: “De hele ontwikkeling van het kind is gebaat bij tijdige 

hulp bij een stoornis in de taalontwikkeling.” 

Scheper adviseert zorgprofessionals vooral goed te luisteren naar de zorgen 

van ouders over de taalontwikkeling van hun kind. “Ouders voelen vaak van 

nature aan als zij niet goed in contact komen met hun kind. Daarvoor hebben 

zij echt de meest gevoelige antenne.” 

Door middel van een screeningslijst of korte vragen kun je vervolgens 

ontdekken hoe de taalontwikkeling van het kind eruit ziet. “Wanneer het kind 

de eerder genoemde mijlpalen niet heeft behaald, dan moet het label 

‘vermoeden van TOS’ er aan worden gehangen. Dit betekent in alle gevallen 

dat het verstandig is om een intensieve vorm van behandeling te starten, 

zoals bij Kentalis. Mocht dan toch blijken dat het gaat om een vertraagde 

taalontwikkeling, dan kan de logopedist verder gaan met de behandeling. Het 

probleem lost zich dan meestal vanzelf op.” 


