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Verlengde diagnostiek bij
communicatieve stoornissen bij kinderen
Inleiding
Uw kind is onderzocht op het spreekuur Communicatieve Stoornissen bij Kinderen (CSK) van de
afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO). Het advies is om de taalontwikkeling en/of het
gedrag van uw kind nader te laten onderzoeken. Het is daarom doorverwezen voor verlengde
diagnostiek door een logopedist en een orthopedagoog. Verlengde diagnostiek is bedoeld voor
kinderen met taal-, spraak-, gehoor- en/of gedragsproblemen of voor kinderen waarbij het gedrag en
de taalontwikkeling elkaar lijken te beïnvloeden.
Het doel van de verlengde diagnostiek is om, samen met u en uw kind, te zoeken naar een goede
manier om het gedrag van uw kind te beïnvloeden en de taalontwikkeling te stimuleren. U komt
hiervoor ongeveer één tot zes keer met uw kind naar de polikliniek KNO.
Verloop van de bezoeken
De orthopedagoog en de logopedist vormen zich een beeld van het communicatiegedrag van uw
kind met zijn omgeving. Hierbij wordt gelet op communicatie met en zonder woorden. Direct vanaf
het eerste bezoek neemt de orthopedagoog u mee naar een andere ruimte. U kunt uw kind en de
logopedist zien door het zogenaamde one-way screen; uw kind en de logopedist zien u niet.
De logopedist probeert op een speelse wijze inzicht te krijgen in het (taal)gedrag en de
behandelmogelijkheden van uw kind. Er wordt gezocht naar aanknopingspunten om uw kind te
helpen bij het leren gebruiken of uitbreiden van de taal.
Gesprek over (gedrags)problemen
De orthopedagoog probeert in het eerste gesprek met u een beeld te krijgen van de
(gedrags)problemen die u ervaart. Het boekje ‘Leren praten gaat niet helemaal vanzelf’ wordt met u
doorgesproken. De orthopedagoog observeert samen met u de interactie tussen uw kind en de
logopedist. Dit geeft een beeld van het gedrag en de mogelijkheden tot dat te beïnvloeden. Verder
ziet u hoe u de taalontwikkeling van uw kind kunt stimuleren.
Thuis oefenen
Aan het eind van ieder bezoek krijgt u tips en adviezen mee naar huis, waarmee u in eenvoudige
situaties kan oefenen.
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Advies
Tijdens het laatste bezoek bespreekt de orthopedagoog met u welk vervolgtraject geschikt is voor
uw kind. De inhoud van dit advies kan per kind sterk verschillen.
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, op werkdagen bereikbaar van 8.00 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur via (050) 361 27 00. Voor vragen over afspraaktijden kunt u
bellen met de medische administratie KNO, op werkdagen bereikbaar van 8.00 - 12.00 uur en van
13.00 - 16.00 uur via (050) 361 27 00.
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