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Alles wat je moet weten over ontwikkelingsdysfasie - het 
verschil tussen een vertraagde taalontwikkeling en een 
taalontwikkelingsstoornis. Wanneer is taal een probleem?

Heeft mijn 
kind een 
taalstoornis?



VERSCHILLENDE 
TAALCOMPONENTEN 
Onze taal is een complex 
gebeuren dat we grofweg 
in drie grote componenten 
kunnen verdelen. De taalvorm 
heeft betrekking op het leren 
van klanken, het verbuigen van 
woorden en het formuleren van 
correcte zinnen bijvoorbeeld:

≈ kast 
≈ kastje

De taalinhoud omvat de 
woordenschat en de betekenis 
van woorden en zinnen. Het 
taalgebruik heeft betrekking op 
de communicatie (hoe zeg je iets 
en waarom zeg je het?). 

NORMALE TAALONTWIKKELING 
Kinderen leren een taal door de 
wereld rondom hen te verkennen. 
Taal is overal. Ze zien, voelen en 
horen iedere dag nieuwe dingen. 
En daarover wordt gepraat, ook 
door volwassenen. 

NIETS GEHOORD? schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.gehoordinboechout.be

U HERKENT VAST WEL DERGELIJKE UITINGEN NAAR KINDEREN TOE:

Kijk eens wat een grote hond! Hoe doet de hond? 
Woef woef! Die kan hard blaffen, hé…
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SECUNDAIRE 
TAALONTWIKKELINGS-
KELINGSPROBLEMEN
De taalontwikkeling van een 
kind hangt samen met allerlei 
andere factoren. Wanneer 
andere moeilijkheden in de 
ontwikkeling van het kind de 
taalontwikkelingsproblemen 
kunnen verklaren, dan 
spreken we over secundaire 
taalontwikkelingsproblemen. 

Denk bijvoorbeeld aan problemen 
met het zicht of gehoor, een 
motorische handicap, een lage 
intelligentie, autisme, enzovoort. 
Ook wanneer het taalaanbod 
van de omgeving te beperkt of 
onaangepast is, is het mogelijk dat 
een kind minder vlot taal oppikt. 

VERTRAAGDE 
TAALONTWIKKELING 
Soms komt de taalontwikkeling 
later op gang, zonder dat daar 
duidelijke andere factoren de 
oorzaak van zijn. 

Het taalniveau van het kind komt 
dan eigenlijk overeen met dat van 
een jonger kind. Deze achterstand 
in de taalontwikkeling kan meestal 
verkleind of volledig verholpen 
worden met logopedische 
therapie.

TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS
Wanneer de taalontwikkeling 
niet alleen vertraagd, maar 
ook afwijkend is, ondanks een 
normale ontwikkeling op andere 
domeinen, dan kan er sprake zijn 

van een taalontwikkelingsstoornis. 
Dit kan aangeboren zijn, maar 
ook een hersenletsel kan een 
terugval in de taalontwikkeling 
veroorzaken. De problemen 
blijven vaak hardnekkig aanwezig, 
ondanks logopedische therapie. 

DIAGNOSE DYSFASIE 
Wanneer er onvoldoende 
vooruitgang is na minstens een 
jaar intensieve logopedische 
therapie, dan kan de diagnose 
ontwikkelingsdysfasie gesteld 
worden. Dit komt voor bij 
ongeveer 3% van de kinderen. 

Kinderen met dysfasie vertonen 
een gestoord taalprofiel, d.w.z. 
problemen met één of meerdere 
taal-componenten (taalvorm, 
-inhoud en/of -gebruik). 

Verder zien we ook een 
vertraagde informatieverwerking 
en een zwak taalbegrip, 
problemen om zich uit te 
drukken, een beperkt vermogen 
om te communiceren, 
moeilijkheden met taaldenken en 
een gebrek aan innerlijke taal.

Hoor je het in Keulen donderen? 
Wij helpen je graag op weg.



NIETS GEHOORD? schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.gehoordinboechout.be

WAT IS HET RIZIV?
Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) speelt een sleutelrol 
in de sociale zekerheid. Het Instituut is een overheidsinstantie die een draaischijf 
vormt in de gezondheidszorg en die ook een belangrijke opdracht vervult voor 
arbeidsongeschikten en invaliden.

HERVAL
Vanaf 6 maanden tot 
maximaal 2 jaar na de 2 jaar 
durende ononderbroken 
periode van terugbetaling, 
kunnen hervalsessies worden 
terugbetaald, op voorwaarde dat 
de container van 190 sessies niet 
was opgebruikt. Het opnemen 
van hervalbehandelingen kan 
maximaal 1 jaar duren, het aantal 
zittingen bedraagt maximum 57.

OUDERBEGELEIDING
collectieve of individuele 
zittingen: max. 10 sessies worden 
terugbetaald

Hoor je het in Keulen donderen? Wij 
helpen je graag op weg.

TERUGBETALING 
TAALSTOORNISSEN
De kosten kunnen mogelijks 
terugbetaald worden door het 
RIZIV. In dat geval worden 75% 
van de kosten terugbetaald. 
Voorwaarden:

•  percentielscore gelijk aan of <3 
op een erkende taaltest

•  IQ > 85
•  normaalhorend (minder dan 40 dB 

HL verlies aan beste oor)

•  190 sessies (30 minuten) 

Indien niet aan deze voorwaarden 
wordt voldaan is een 
terugbetaling via het RIZIV niet 
mogelijk. 

Je ziekenfonds komt dan 
mogelijks tegemoet in de kosten. 
Hoeveel dit is, is afhankelijk van je 
ziekenfonds.
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WAT IS RIZIV TUSSENKOMST?
Als u naar de dokter of tandarts gaat of een beroep doet op een kinesitherapeut, een 
verpleegkundige of een logopedist, verleent uw ziekenfonds een tegemoetkoming in 
de kosten die u, volledig of gedeeltelijk, moet betalen.

 
voorschrift huisarts voor 
logopedisch bilan

 
afname logopedisch bilan 
door logopedist

 
bespreking resultaten

 
voorschrift arts-specialist 
logopedische therapie

 
bezorging van alle documenten 
aan ziekenfonds
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PRAKTIJK COMMUNICATIESTOORNISSEN
Schransstraat 24, 2530 Boechout  ∞ 03 297 00 63  ∞ enkel op afspraak
www.gehoordinboechout.be ∞  info@gehoordinboechout.be

NIETS GEHOORD?
Schrijf je in op onze nieuwsbrieven of volg ons via sociale media kanalen.

  


