
Zorgteam
voor ouders en leerkrachten

U vindt ons in:

Regio Emmen
• Emmen

• Erica

Twente
• Almelo

• Delden

• Enschede

• Glanerbrug

• Goor

• Hengelo

• Oldenzaal

• Rijssen

Regio Deventer
• Deventer

Achterhoek
• Winterswijk

Regio Nijmegen
• Bemmel

• Gendt

• Groesbeek

• Lent

• Nijmegen

• Oosterhout

Waar vindt u ons?   

bel met 06 54 32 77 26

Wij hebben
met alle

zorgverzekeraarseen contract

Raadpleeg voor een actueel overzicht 
van onze vestigingen, de openingstijden 

en de mogelijkheden onze website



Wat is het Zorgteam 
van Logopedie Direct?
Het zorgteam van Logopedie Direct bestaat uit een klinisch 

linguïst en gespecialiseerde logopedisten. Om na te gaan of er 

sprake is van een TOS, onderzoekt het zorgteam de taalvaardig-

heid, het gehoor en de non-verbale intelligentie van het kind. Dit 

om uit te sluiten dat de taalproblemen worden veroorzaakt door 

een gehoorverlies of verminderde intelligentie. Het zorgteam kijkt 

net even verder dan een regulier logopedie-onderzoek.

Wat onderzoekt het Zorgteam?
▶▶ Intelligentieniveau

▶ Gehoor

▶ Taalvaardigheden

▶ Communicatieve zelfredzaamheid

Voordelen?
▶ Door het uitgebreide onderzoek krijgen we een

 compleet beeld van de ontwikkeling van het kind 

 en kan de hulp nog specifieker aansluiten bij het kind.

▶ Er is direct contact met de behandelend logopedist, 

 waardoor effectief ingespeeld kan worden 

 op de onderzoeksresultaten.

▶ Er zijn korte wachttijden, wat de efficiëntie

 van de behandeling ten goede komt.

▶ Het kind zal onderzocht worden in een 

 voor hem/haar bekende omgeving (namelijk 

 in de logopediepraktijk of op school).

En dan?
Op basis van het onderzoek wordt een verslag gemaakt 

dat met ouders en eventuele andere betrokkenen wordt 

besproken. In het verslag komen naast de onderzoeksresul-

taten ook het behandelplan en het advies aan bod. Dit 

behandelplan sluit zo goed mogelijk aan bij de hulpvraag en 

resultaten van het kind. Zo kan een passende behandeling 

worden gestart of worden vervolgd. Ook werken we nauw 

samen met de school van het kind en kunnen we de leerkracht 

adviseren over/begeleiden in de omgang met het kind met TOS.

Wat is een TOS?
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. Bij een kind met 

TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt, 

waardoor het kind bijvoorbeeld grote moeite heeft met 

praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikke-

ling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Is er bij dit kind sprake van 
een TOS en is verdiepend
onderzoek nodig?
▶ Herkent u (sommige van) de volgende signalen?

▷ Het kind kent weinig woorden.

▷ Het kind heeft moeite om op een woord te komen.

▷ Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt 

  of anderen niet begrijpt.

▷ Het kind maakt korte zinnen of veel fouten 

  bij het maken van zinnen.

▷ Het kind praat (nog) niet of weinig.

▶ Zijn er blijvende twijfels over de taalontwikkeling 

 van het kind ONDANKS dat hij/zij logopedie heeft?

▶ Lijken er andere factoren mee te 

 spelen in de taalontwikkeling 

 van het kind die u niet 

 direct kunt duiden?

Wat kunt u doen?
Overleg met de logopedist of het kind 

in aanmerking komt voor een onderzoek bij 

het Zorgteam van Logopedie Direct.

www.logopedie-direct.nl
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Maak direct een afspraak:


