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 neem een toel om
 dool de jaam te kijken

Wat is een fonologische stoornis? Het verschil tussen een 
fonetische en een fonologische stoornis.

Moeilijk 
verstaanbare 
kinderen?



FONETISCHE 
ARTICULATIESTOORNIS 
Wanneer men spreekt over 
uitspraakproblemen, denkt 
men meestal aan lispelen, of 
problemen met de uitspraak 
van bepaalde klanken zoals de 
/l/ en de /r/. Dit zijn fonetische 
articulatiestoornissen. 

De problemen zijn motorisch van 
aard; het kind heeft moeilijkheden 
met het correct vormen van 
bepaalde klanken. Tijdens de 
logopedische therapie wordt het 
correct uitspreken van de klank 
aangeleerd in stapjes:

≈ op klankniveau
≈  op lettergreep-niveau
≈ op woordniveau
≈ op zinsniveau
≈  in het spontaan spreken

FONOLOGISCHE 
ARTICULATIESTOORNIS 
Soms is het moeilijk om precies 
te benoemen waarom je kind 
moeilijk verstaanbaar is. Hij 

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

IS UW KIND MOEILIJK VERSTAANBAAR?

/l/ en /r/ worden fout uitgesproken?
stoel ≈ toel | nek ≈ ne | kaas ≈ taas
toe ≈ koe | raam ≈ jaam
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kan de meeste letters correct 
uitspreken, maar woorden worden 
in hun geheel vervormd. Er is 
dan mogelijk sprake van een 
fonologische stoornis. 

In de taalontwikkeling van een kind 
komen aanvankelijk verschillende 
fonologische processen voor. 
Dit zijn vereenvoudigingen die 
kinderen toepassen omdat ze 
nog niet alle klanken correct 
kunnen produceren. Naarmate 
de taalontwikkeling van het 
kind vordert, verdwijnen deze 
processen. Kinderen met een 
fonologische stoornis passen 
deze processen langer toe dan 
normaal, of vertonen abnormale 
vereenvoudigingsprocessen. 

Voorbeelden van zulke processen 
zijn: clusterreductie (stoel wordt 
toel), deletie eindconsonant 
(nek wordt ne), fronting (kaas 
wordt taas), backing (toe wordt 
koe), gliding (raam wordt jaam).
Tijdens de logopedische therapie 
wordt niet direct geoefend op het 

produceren van klanken, maar 
verwerft het kind inzicht in de 
contrasten tussen klanken en het 
betekenisverschil tussen woorden.

WAT KAN IK ZELF DOEN? 
Bied uw kind zoveel mogelijk taal 
aan. Speel samen spelletjes, vertel 
over de dingen die gebeuren, 
lees samen boekjes. Spreek alle 
woorden duidelijk uit. Ga de 
fouten van uw kind niet verbeteren 
of nadoen, maar herhaal het 
bedoelde woord gewoon rustig 
met de juiste uitspraak.

Wanneer u zich zorgen maakt 
over de verstaanbaarheid van uw 
kind, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met een logopedist 
voor meer informatie en/of een 
logopedisch onderzoek.

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

EEN KLANK GEEFT EEN BETEKENINGSVERSCHIL

k is een moeilijke klank, 
wanneer de uitspraak verkeerd 
uitgesproken wordt, zal er een 
betekenisverschil zijn.  

bad

bak
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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.

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.

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

TERUGBETALING FONETISCHE 
ARTICULATIESTOORNIS
Wanneer er enkel sprake is van een 
fonetische articulatiestoornis, valt 
u terug op de aanvullende ziekte-
verzekering. Het bedrag van uw 
terugbetaling is afhankelijk van de 
mutualiteit waarbij u aangesloten 
bent. 

TERUGBETALING FONOLOGISCHE 
ARTICULATIESTOORNIS
Een fonologische stoornis valt 
onder taalstoornissen. Wanneer u 
voldoet aan de voorwaarden betaalt 
uw mutualiteit 75% van de kostprijs 
voor logopedie terug. 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) 
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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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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.

  


