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Als taal, lezen of spellen moeilijk is
Luisterproblemen, taalproblemen en/of lees- en
spellingproblemen in het basis- en voortgezet onderwijs



Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Nadat u zich heeft aangemeld bij Adelante Audiologie & Communicatie sturen wij u
vragenlijsten toe. De ingevulde vragenlijsten brengt u mee bij uw eerste afspraak,
eventueel samen met de schoolgegevens van uw kind. De eerste afspraak bestaat uit
een intakegesprek met ouders waarin de hulpvraag van ouders, het kind en eventueel
anderen verder wordt uitgediept. Gelijktijdig vindt er een onderzoek naar de
mondelinge taalvaardigheid van het kind plaats. Tevens wordt bij het eerste bezoek het
gehoor gescreend. Vervolgens wordt in samenspraak met u bekeken of en welk
vervolgonderzoek wenselijk is. 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
luisterprobleem, 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 17 jaar.
 
Welke onderzoeken zijn er mogelijk? 

Een onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheid, waaronder begrijpen en
gebruiken van taal;
Een onderzoek naar de schriftelijke taalvaardigheid, waaronder lezen en spelling;
Een onderzoek naar automatisering en fonologische vaardigheden, waaronder
herkennen van klanken in woorden;
Een (uitgebreid) gehooronderzoek en onderzoek naar spraakverstaan;
Onderzoek(en) naar intelligentie, aandacht, concentratie, geheugen en/of het in
kaart brengen van de gedragsontwikkeling.

 
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 adviezen voor de behandeling van uw kind of eventuele
doorverwijzing voor aanvullend onderzoek/begeleiding. 
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Wie gaan dit samen met u doen? 
Onze aanpak is interdisciplinair, wat betekent dat de hulpvraag door verschillende
disciplines wordt bekeken. Het team van Adelante bestaat uit een GZ-psycholoog,
orthopedagoog, spraak-taalpatholoog, logopedist-dyslexiespecialist, orthodidactisch
medewerker, psychologie-assistent, audioloog en audiologie-assistent.  Deze
medewerkers hebben samen ruime ervaring op het gebied van gedragsontwikkeling,
mondelinge en schriftelijke taal(problemen, waaronder dyslexie). Deze
interdisciplinaire aanpak heeft een grote meerwaarde. Het zorgt ervoor dat we niet
alleen inzicht krijgen in de aard (en de oorzaak) van het probleem, maar ook in
mogelijke bijkomende moeilijkheden o.a. op gebied van het sociaal-emotioneel
functioneren.
 
Welke kosten zijn er aan verbonden? 
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit onderzoek. Het onderzoek wordt volledig
vergoed door de zorgverzekeraar.
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OVER ADELANTE

Adelante is een organisatie die ondersteuning 
biedt aan volwassenen en kinderen die te maken 
hebben met de gevolgen van een ziekte, aange-
boren aandoening of ongeval. Ruim 1250 profes-
sionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen 
die zorg vanuit diverse locaties verspreid over 
heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een 
aantal ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch specia-
listische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakpro-
blemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, 
sport en arbeidsrevalidatie. 
Adelante richt zich niet op de beperking maar op 
de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons 
motto: haal het beste uit jezelf! 

www.adelante-zorggroep.nl

Contact

Locaties Adelante Audiologie &
Communicatie:  
 
Venlo-Blerick en Roermond
t 045-5283355 
e taalvenlo@adelante-zorggroep.nl
 
Hoensbroek en Maastricht
t 045-5282960 
e taal@adelante-zorggroep.nl
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