Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Communicatieve stoornissen bij kinderen (CSK)
Spreekuur voor kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen
Inleiding
Er is voor uw kind een afspraak gemaakt voor het spreekuur Communicatieve Stoornissen bij
Kinderen (CSK) van de afdeling KNO. Dit spreekuur is bedoeld voor kinderen tussen 0 en 12 jaar die
problemen hebben met het gehoor en/of het spreken.
Op het spreekuur wordt onderzocht wat de oorzaak is van de gehoor-, spraak- en/of
taalproblemen.
Op één ochtend wordt uw kind door verschillende personen onderzocht. Zo ontstaat een
zo volledig mogelijk beeld van uw kind. De onderzoekers geven een gezamenlijk advies over de
meest geschikte benadering van de problemen van uw kind. Dit advies wordt in een afsluitend
gesprek met u besproken.
Gang van zaken tijdens het spreekuur
Uw bezoek aan het spreekuur duurt minimaal anderhalf uur. We raden u daarom aan iets mee te
nemen om mee te spelen en eventueel wat te eten of te drinken. Uw kind wordt op het spreekuur
onderzocht door een:
 logopedist;
 KNO-arts en een orthopedagoog of een spraaktaal patholoog;
 audioloog en/of akoepedist.
De volgorde van de onderzoeken staat vooraf niet vast. Hieronder wordt beschreven wat er bij de
verschillende onderzoeken gebeurt.
Logopedist
De logopedist onderzoekt het niveau van de taalontwikkeling van uw kind. Uw kind voert met
spelmateriaal een aantal opdrachten uit. Zo wordt onderzocht wat uw kind van de taal begrijpt. De
logopedist probeert een gesprekje met uw kind te voeren, om een indruk te krijgen van het niveau
van de taalproductie. Als uw kind jonger is dan twee jaar, of als het vooral om gehoorproblemen
gaat, dan wordt de taalontwikkeling niet apart onderzocht door de logopedist, maar gescreend door
de orthopedagoog of de spraak-taalpatholoog.
KNO-arts en orthopedagoog of spraak-taalpatholoog
De KNO-arts en orthopedagoog of spraak-taalpatholoog vragen u naar de problemen die u met uw
kind ervaart. De vragen gaan over de eventuele ziekte en/of aandoening van uw kind, zijn of haar
algehele ontwikkeling en het gedrag. De orthopedagoog of spraak-taalpatholoog doet vaak een
spelletje met uw kind om het op zijn gemak te stellen, en om een indruk te krijgen van het
spelniveau. Daarna kijkt de KNO-arts uw kind in de oren, neus en keel. Naast de KNO-arts en
orthopedagoog of spraak-taalpatholoog is ook vaak nog een arts-assistent aanwezig bij deze
onderzoeken.
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Akoepedist
De akoepedist onderzoekt hoe goed uw kind kan horen. Dit onderzoek heeft de vorm van een
spelletje.
Adviesgesprek
In een afsluitend gesprek krijgt u advies over de meest geschikte benadering van de problemen die
uw kind ondervindt. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de verschillende mogelijkheden.
Behandeling
Als direct duidelijk is wat er met uw kind aan de hand is, wordt een behandeling voorgesteld. De
volgende adviezen zijn dan mogelijk:
 Een medische ingreep, bijvoorbeeld het plaatsen van trommelvliesbuisjes.
 Naar een logopedist gaan voor een spraak- en/of taalbehandeling.
 Aanpassing van een hoortoestel bij ernstige gehoorproblemen.
 Verwijzing naar een andere afdeling van het UMCG (bijvoorbeeld kindergeneeskunde of
kinderneurologie) of een andere instelling (bijvoorbeeld een instelling met kennis van
gedragsproblemen).
Verder onderzoek
Soms is verder onderzoek nodig om te weten wat er precies met uw kind aan de hand is. Er kunnen
verschillende soorten onderzoek worden voorgesteld:
 Nader onderzoek naar het gehoor van uw kind.
 Nader onderzoek naar de spraaktaalontwikkeling van uw kind.
 Nader onderzoek naar de niet-talige ontwikkeling van uw kind (een psychodiagnostisch
onderzoek naar het niveau van denken en spelen).
 Verlengde diagnostiek door een logopedist en orthopedagoog wanneer het gedrag van uw
kind en de taalontwikkeling elkaar lijken te beïnvloeden.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder of na uw bezoek aan het spreekuur nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met één van de consulenten van het CSK, bereikbaar via (050) 361 70 90. Voor
vragen over afspraaktijden kunt u bellen met de medische administratie KNO (050) 361 27 00.
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