ALS COMMUNICATIE NIET VANZELF GAAT
Informatie over Communicatieve OntwikkelingsProblemen (COP)

De meeste kinderen maken op het gebied van taal dezelfde ontwikkeling door. Toch verloopt de taalontwikkeling niet
altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen van twee spreken vrijwel niet, sommige kinderen van drie jaar spreken niet
in zinnetjes en sommige kinderen van vier jaar spreken niet verstaanbaar. Als ouder maak je je dan terecht zorgen.
Het is belangrijk om dan snel actie te ondernemen want zo kunnen mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van
uw kind voorkomen worden. In deze flyer leest u wat Adelante audiologie & communicatie kan doen als de taal- en
spraakontwikkeling van uw kind niet vanzelfsprekend verloopt.

Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens het interdisciplinair onderzoek bekijken we
de taalontwikkeling bij uw kind vanuit verschillende
invalshoeken. Dit gebeurt in eerste instantie aan de hand van
een oriënterend onderzoek dat zich richt op:
•
een screening van het gehoor;
•
onderzoek van de spraak- en taalontwikkeling;
•
onderzoek naar de mondmotoriek;
•
een gesprek over de ontwikkeling van uw kind;
•
spelobservatie.
Dit oriënterend onderzoek duurt ongeveer twee uur en
wordt afgesloten met een gesprek en een advies. Als er nog
onduidelijkheden zijn, adviseren we een vervolgonderzoek.

Dat kan zijn in de vorm van een ontwikkelingsonderzoek,
aanvullend taalonderzoek, een moedertaalonderzoek met
behulp van een tolk bij anderstaligen en/of een uitgebreid
gehooronderzoek. Ook deze onderzoeken worden afgesloten
met een advies. Dat kan variëren van ‘nog even afwachten
op spontane ontwikkelingen’ tot een doorverwijzing naar
andere deskundigen of een behandeling. In dit traject kunnen
verschillende vormen van begeleiding worden ingezet,
zoals ouderbegeleiding bij Adelante, een logopedische
behandeling bij u in de buurt of dagbehandeling in een
diagnose- en behandelgroep.
Hoe bereidt u uw kind voor op het onderzoek?
U kent uw kind het beste en kunt daardoor ook het beste
inschatten welke voorbereiding bij uw kind past. U kunt uw
kind bijvoorbeeld vertellen dat het met iemand spelletjes
mag doen en dat u ook even met deze persoon zal praten,
waarbij het kind mag spelen. U mag natuurlijk bij het
onderzoek blijven. Soms maken ouders zich zorgen over
de vraag of hun kind wel mee zal werken. Wij zien dagelijks
jonge kinderen, die nu eenmaal niet altijd meewerken. Wij
weten dat en houden daar rekening mee.
Wie gaan het onderzoek doen?
Gehoor-, spraak- en taalproblemen staan zelden op zichzelf
maar zijn vaak complex verweven met het verstandelijk,
emotioneel, sociaal en schoolse functioneren. Onderzoek,
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Wat kunnen wij voor u betekenen?
Soms is het snel duidelijk dat kinderen een taal- of
spraakprobleem hebben. Het lukt bijvoorbeeld niet om
woorden verstaanbaar uit te spreken of te onthouden,
of om zinnen te maken. Het komt ook vaak voor dat het
niet of moeilijk kunnen communiceren zich op een andere
manier uit. Sommige kinderen laten erg druk gedrag zien,
terwijl andere kinderen juist stil worden en in hun eigen
wereldje lijken te zitten. Bij ons kunt u terecht met al uw
vragen op het gebied van spraak, taal en communicatie.
We kunnen bekijken of de logopedische begeleiding, die uw
kind misschien al krijgt, effect heeft. Ook kunt u het team
inschakelen voor een second opinion.

Er is iets aan de hand waardoor uw kind
moeite heeft met communiceren. U voelt dat
waarschijnlijk feilloos aan. Door snel actie te
ondernemen kunnen mogelijke achterstanden
in de ontwikkeling van uw kind voorkomen
worden.

Welke kosten zijn er aan verbonden?
De onderzoeken naar Communicatieve OntwikkelingsProblemen, uitgevoerd door Adelante, worden volledig
vergoed door de zorgverzekeraar.
Hoe kunt u uw kind aanmelden?
U kunt uw kind telefonisch aanmelden bij het secretariaat
van het COP-team. Alvorens we een afspraak kunnen maken
voor onderzoek, moet de verwijskaart van uw huisarts,
consultatiebureauarts of medisch specialist (K.N.O.-arts,
kinderarts, revalidatiearts) in ons bezit zijn. Wij nodigen u
dan telefonisch of per brief uit. Als er elders al onderzoeken
verricht zijn, vragen wij u een kopie van de resultaten mee
te nemen.

Meer informatie/contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie
die het dichtst bij u in de buurt is. Voor de meest actuele
contact- en adresinformatie verwijzen wij u naar onze
website: www.adelante-zorggroep.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 1.100 professionals van Adelante zijn werkzaam
bij diverse locaties in Limburg en Noord-Brabant.
Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken van
ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.
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advies en begeleiding van kinderen met auditieve en/
of communicatieve beperkingen moet dan ook op maat
worden geleverd. Zo komen in het interdisciplinaire team van
Adelante een spraak-taalpatholoog, logopedist,
(GZ)-psycholoog, orthopedagoog en psychologieassistent
samen. Daarnaast zoeken wij het overleg op met betrokkenen
en professionals uit de omgeving van het kind: de leidsters
van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, de leerkracht
op school, de consultatiebureauarts, jeugdarts, huisarts of
medebehandelaars zoals een logopedist of fysiotherapeut.

