
ALS TAAL, LEZEN OF SPELLING 
MOEILIJK IS
Auditieve verwerkingsproblemen, taalproblemen en/of lees- en 
spellingproblemen in het voortgezet onderwijs

Wat kunnen wij voor u en uw kind betekenen?

Nadat u zich heeft aangemeld bij Adelante audiologie & 

communicatie sturen wij u een aantal vragenlijsten toe. De 

ingevulde vragenlijsten stuurt u naar ons op, samen met de 

schoolgegevens van uw kind. Wij bekijken deze gegevens 

en op grond van uw hulpvragen en die van de leerkrachten/

mentor kunnen we bepalen welke onderzoeken en tests 

we gaan afnemen. Aan de hand van de resultaten van de 

vragenlijsten, de schoolgegevens en onze onderzoeken 

stellen we vast wat de ernst en de aard van het taal-,  lees- 

en/of spellingprobleem van uw kind is. De hulpvraag en de 

leeftijd van uw kind geven mede richting aan de inhoud van 

het onderzoek. U kunt uw kind aanmelden tot de leeftijd van 

16 jaar.

Wat houdt het onderzoek in?

Tijdens uw bezoek kunnen de volgende onderdelen aan bod 

komen:

•	 een kort gesprek met u als ouders en uw kind naar 

aanleiding van de ingestuurde vragenlijsten;

•	 een gehoor- en auditief functieonderzoek;

•	 een onderzoek naar de schriftelijke taalvaardigheid, 

waaronder lezen en spelling;

•	 eventueel een onderzoek naar de mondelinge 

taalvaardigheid, waaronder begrijpen en gebruiken van 

taal;

•	 een onderzoek naar automatisering en fonologische 

vaardigheden, waaronder herkennen van klanken in 

woorden;

•	 zo nodig en op indicatie: een intelligentieonderzoek. 

Het totale onderzoek neemt 3 tot 6 uur in beslag, verdeeld 

over 3 of 4 afspraken. 

Het adviesgesprek

Na het onderzoek nodigen wij u uit voor een gesprek over 

de resultaten en worden samen met u adviezen besproken. 

Bij dit adviesgesprek kunnen ook de leerkracht en/of intern 

begeleider/zorgcoördinator en eventuele medebehandelaars 

aansluiten. Het advies kan bestaan uit nader onderzoek of 

uit adviezen voor de behandeling van uw kind. 

Wie gaan dit samen met u doen?

Onze aanpak is interdisciplinair, wat betekent dat de hulp-

vraag door verschillende disciplines wordt bekeken. Het team 

van Adelante bestaat uit een GZ-psycholoog, orthopeda-

goog, spraak-taalpatholoog, logopedist-dyslexiespecialist, 

orthodidactisch medewerker, psychologieassistent en 

audiologieassistent. Alle medewerkers hebben ruime 

ervaring op het gebied van mondelinge en schriftelijke 

taalproblemen, waaronder dyslexie. Deze multidisciplinaire 

aanpak heeft een grote meerwaarde. Het zorgt ervoor dat 
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Uw kind had misschien op de basisschool al moeilijkheden met taal, het leren lezen en/of spellen, maar het is er nooit 

van gekomen verder onderzoek te laten doen. Ook nu in het Voortgezet Onderwijs merkt u dat (met name de spelling van) 

vreemde talen veel moeite kosten en dat lange teksten lezen veel tijd kost. Adelante kijkt samen met u naar de oorzaken 

van de problemen.



we niet alleen inzicht krijgen in de aard (en de oorzaak) van 

het probleem, maar ook in mogelijke bijkomende problemen 

(zoals sociaal-emotionele problemen en rekenproblemen). 

Welke kosten zijn er aan verbonden?

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit onderzoek. Het 

onderzoek wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Meer informatie/contact

Voor aanmelding of voor meer informatie, kunt u contact 

opnemen met één van onze locaties bij u in de buurt:

•	 Hoensbroek:	045-5282996	maandag	t/m	vrijdag	

	 van	08.30	-	17.00	uur

•	 Maastricht:	045-5283300	dinsdag,	donderdag	en	vrijdag		

	 van	08.30	-	17.00	uur

•	 Venlo-Blerick:	045-5283355	maandag	t/m	vrijdag	

	 van	08.30	-	17.00	uur

Voor meer informatie kunt u kijken op:

www.auditieveverwerkingsproblemen.nl en/of

www.masterplandyslexie.nl

ADELANTE

Adelante audiologie & communicatie maakt deel uit 

van de zorggroep Adelante. Adelante audiologie & 

communicatie biedt onderzoek, advies en behandeling 

aan kinderen en volwassenen die problemen ondervinden 

met hun gehoor, taal- of spraakontwikkeling. De zorg 

van Adelante richt zich daarnaast ook op onderzoek, 

behandeling en advies op het gebied van complexe 

en algemeen specialistische revalidatiegeneeskunde, 

kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen en 

arbeidsreïntegratie.

In het kenniscentrum van Adelante wordt continu 

onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering 

van behandelmethoden.

De	ruim	1.000	professionals	van	Adelante	zijn	werkzaam	

in Hoensbroek, Valkenburg a/d Geul, Heerlen, 

Maastricht,	 Roermond,	 Sittard-Geleen	 en	 Venlo.	

Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken van 

ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.
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Zandbergsweg 111

6432	CC		Hoensbroek

t	045	-	528	28	28

www.adelante-zorggroep.nl

Het onderzoek naar lezen, spellen en overige 

vaardigheden is gebaseerd op de richtlijnen 

in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en 

Behandeling	2.0	(2013,	NRD).


