PERSMEDEDELING
WERELD TOS DAG – 18 oktober 2020
Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is niet gemakkelijk. Daarom zetten we
iedereen die een TOS heeft op vrijdag 18 oktober 2020 in het zonnetje en wordt er
internationaal aandacht gevraagd voor een TOS. En dat is hard nodig. Want veel mensen
hebben nog nooit gehoord van een TOS.
Wat is een TOS of taalontwikkelingsstoornis?
Een TOS uit zich bij iedereen anders.
Ongeveer 5% kinderen en jongeren hebben
een TOS. In de hersenen van deze
kinderen en jongeren wordt taal minder
goed verwerkt. Mensen met een TOS
hebben daarom veel moeite met spreken
en/of begrijpen van taal. De taal- en
spraakontwikkeling
verloopt
hierdoor
anders dan bij leeftijdsgenoten. Met extra
hulp kunnen mensen met een TOS mee in
het gewoon onderwijs en in de
maatschappij. Er zijn meer mensen met een
TOS dan mensen met autisme of ADHD.
Hoe herken je een TOS?
Vaak is een taalontwikkelingsstoornis al op jonge leeftijd te herkennen. Praat je peuter nog
niet? Lijkt een kind in jouw klas anderen niet goed te begrijpen? Het kunnen belangrijke
signalen zijn. Ongeveer de helft van alle tweejarige kinderen die achterlopen in de
taalontwikkeling, heeft behandeling nodig. Herken de signalen van een TOS door een check
met de SNEL-test op deze site.
Vroeg hulp krijgen
Vaak is een TOS al op jonge leeftijd te herkennen. Een kind met een TOS heeft bijvoorbeeld
moeite met spreken en met het begrijpen van taal. Om een kind op de juiste manier te
ondersteunen is het belangrijk dat het zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd. Ook daarom
is het belangrijk dat meer en meer mensen weten wat een TOS is. Dit helpt ouders en
leraren in het zo vroeg mogelijk opmerken van een mogelijke TOS.
Behandeling van een TOS.
Logopedisten zijn de aangewezen deskundigen bij een TOS. Zij kunnen op basis van een
onderzoek bepalen of er sprake is van een TOS. Indien nodig kunnen logopedisten daarna
een behandeling starten. Bij een lichtere taalontwikkelingsachterstand kunnen adviezen,
ouderbegeleiding en een follow-up voldoende zijn. De logopedist kan in deze de
professionele partner zijn. Een logopedist kun je hier opzoeken.

De VVL-taalgroeimeter.
De VVL-taalgroeimeter beschrijft 8 fases in de
taalontwikkeling tussen 0 en 5 jaar met telkens
een bijbehorende uitleg voor ouders en
opvoeders.
Ouders
of
andere
geïnteresseerden kunnen aan de hand van
een leuke illustratie met een concreet
voorbeeld én een aantal taaltips de
taalontwikkeling opvolgen. De taalgroeimeter
is een leerrijke en tegelijk mooie poster om de
kinderkamer of een andere ruimte mee op
te fleuren. Interesse? Kijk op de webshop van
de VVL.

Meer info over TOS.
Neem contact op met de VVL op 03.722.12.00 of mail naar info@vvl.be.
Neem een kijkje op https://www.vvl.be/patienten/taalstoornissen

