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Kinderen met specifieke taalstoornissen
vanuit diagnostisch perspectief

1. kind met een taalstoornis

2. mogelijke verklaringen

3. meertaligheid

4. prognose

5. lezen
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Specifieke taalstoornis

• taalstoornis staat voorop

• niet het gevolg van andere stoornis

• ‘it runs in families’: 

genetische component
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Floris, 8 jaar, specifieke taalstoornis

- vanaf 4 jaar
cluster-2

- SON IQ 99

- taalprobl. op
alle niveaus:

• fonologie
• morfosyntax
• semantiek
• pragmatiek
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Benadering van taalstoornissen in 30 jaar
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Benadering van taalstoornissen
• Bloom & Lahey, 1978: ”there are, as yet, no data that support the idea that 

increasing skills in auditory recall leads to improvement in language skills. On the 
contrary, whatever evidence that is available does not support the notion that 
deficiences in auditory sequential recall are responsible for deficiences in vocabulary 
or syntactic skills (...) It would seem that the dominant theme and goals of a remedial 
program for children with a language disorder should be the meaningful use of 
language”

• Schwartz, 2009: ”a large body of evidence has revealed limitations in speech 
perception, working memory, and slowed reaction times, as well as suggestions that 
children with SLI have deficits in attention and various executive functions (....) An 
approach that focuses on the fundamental cognitive functions underlying child 
language disorders may point us in new directions in the development of assessment 
and intervention techniques”
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Verklaringen voor taalstoornissen  (1)

• Problemen met spraakperceptie: problemen met waarnemen van 
grenzen tussen fonemen (categorische perceptie)

• verband met outputproblemen? bv. verband met fonologische 
problemen   

• Tekorten in het fonologisch werkgeheugen
• Diagnostisch onderzoek met nonwoordrepetitietaak
• Relatie NWR en lexicale ontwikkeling        
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Verklaringen (2)

• werkgeheugenbeperkingen. Kind met beperkt werkgeheugen heeft 
problemen met zinnen die linguïstisch complex zijn.

• Diagnostisch onderzoek met zinnen die morfosyntactisch steeds 
complexer worden

• Reactietijden kinderen met specifieke taalstoornissen vertraagd
• Duidt op vertraagde cognitieve verwerking van informatie, vooral 

verwerking van talige informatie. 

• Verwerkingssnelheid en verbaal werkgeheugen verklaren samen 
bijna 2/3 van de taalprestaties.
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Verklaringen (3)

• Tekorten in aandacht, inhibitie, werkgeheugen:
• Mogelijk hebben kinderen met taalstoornissen moeite met het 

onderdrukken van irrelevante linguïstische informatie
• Door tekorten in aandacht of werkgeheugen kan woordinformatie 

niet of te laat beschikbaar komen
• Door tekorten in aandacht en werkgeheugen verlopen 

taalverwerkingsprocessen niet goed
↑

• Het gaat hier om cognitieve vaardigheden die niet exclusief 
binnen het talige domein werkzaam zijn
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Verklaringen (4)

• mogelijk verminderd vermogen voor statistisch leren op basis van 
de distributionele eigenschappen van de waargenomen taal

 ↓
 Niet één verklaring voor specifieke taalstoornissen
• Factoren zoals.... 

aandacht, spraakperceptie, de opbouw van fonologische 
representaties, snelheid van verwerking van informatie en 
mogelijkheid tot het afleiden van patronen (binnen de taal)
.... hebben invloed op tempo taalverwerving

• Bij kinderen met specifieke taalstoornissen wordt leren van de 
taal beperkt door een cluster factoren; we weten niet hoe die 
factoren zich tot elkaar verhouden.
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Consequenties voor diagnostiek en advisering
• Diagnostiek:  Let op foneemperceptievaardigheden en 

(fonologisch) werkgeheugen; observeer vaardigheid van kinderen 
om complexe linguïstische informatie te verwerken. 

• In advisering betreffende de behandeling aandacht voor:
- optimaliseren omstandigheden i.v.m. zwakke aandacht / zwak werkgeheugen
- versterken van perceptieve vaardigheden, 
- vertragen van het taalaanbod en 
- vaker laten horen van hetzelfde woord of dezelfde zin zonder dat het aanbod ‘elkaar overlapt’

• Bijvoorbeeld: zinspatronen aanbieden via een auditief 
bombardement

• Oefenen auditieve discriminatie minimale paren
• Fonologisch inprenten van nieuwe woorden (zeker 15 x)
• Kinderen gericht laten luisteren naar talige contrasten, bv. 

verleden tijd
25-01-2013
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Meertaligheid, topics
• Europees netwerk verzamelt onderzoeksinstrumenten in 

verschillende talen voor diagnostiek bi-SLI (www.bi-sli.org/ ) 
- syntactische en morfologische aspecten per taal die markeerders kunnen zijn van specifieke 

taalstoornissen; hiervoor worden uitlokkingstaken per taal ontwikkeld
- zinsherhaaltaken, taalspecifiek
- non-woord repetitie taken, specifiek voor fonologische eigenschappen van de testtaal
- McArthur-CDI, voor 33 talen bewerkt
- niet-talige taken rond executieve functies 

• Doel Europees netwerk: 
instrumenten verzamelen voor diagnostiek taalstoornissen 
bij meertalige kinderen

• Nieuwe groep tolken opgeleid voor kindertaalonderzoek 
(15 tot 20 tolken vers opgeleid; Blumenthal)

• Website www.meertaligheidentaalstoornissen.wikispaces.com/
met uitleg over kenmerken van verschillende talen 
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Consequenties voor diagnostiek en advisering

• Houd de eindproducten op de Europese site in de gaten (2013:  
www.bi-sli.org/ ). Gebruik ze bij de diagnostiek van meertalige 
kinderen.

• Neem kennis van de open richtlijnen voor diagnostiek meertalige 
kinderen Kentalis

• Gebruik de CDI’s van andere talen bij de diagnostiek van jonge 
kinderen

• Onderzoek in de eigen taal met hulp van een opgeleide tolk

• Gebruik de genoemde website van de VU om bijvoorbeeld 
interferentieverschijnselen op te sporen
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Prognose
• prognose bij taalstoornissen minder rooskleurig 

kennis over prognose van belang bij verwijzing

• deel van de jongere kinderen met spraak-taalproblemen komt 
over de taalstoornis heen

• na achtste jaar nog steeds een taalstoornis? > gaat niet meer 
over

• kinderen met taalstoornissen: lagere overall leerresultaten
• Echter: non-verbaal IQ hoger > gunstiger prognose qua scholing
• Risico op problemen in sociaal-emotionele sfeer
• Risico op psychiatrische stoornissen in puberteit en adolescentie
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Consequenties voor diagnostiek en advisering
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Lezen
• Grootste risico op leesproblemen bij kinderen met een taalstoornis in 

combinatie met een fonologische stoornis

• 30 tot 50 % ki. met taalstoornissen krijgt leesproblemen

• Aard en ernst van de morfosyntactische / semantische / 
pragmatische problemen van een kind met een taal -
stoornis hebben geen relatie met het 
wel of niet ontstaan van leesproblemen 

• Belangrijkste voorspeller voor 
leesproblemen: benoemsnelheid

• Nonwoordrepetitie taak ook 
belangrijke voorspeller

• Fonemisch bewustzijn is geen 
voorspeller voor leesproblemen

25-01-2013
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Consequenties voor diagnostiek en advisering

• Risico op ontstaan leesproblemen tijdig aan ouders uitleggen

• Adviseren om expliciet en doelgericht fonemisch bewustzijn te 
trainen bij kleuters met specifieke taalstoornissen

• Benoemsnelheid: easy to measure, hard to train...

• Interventies gericht op sneller decoderen > sleeplezen; RAP 
naast RALFI?

• Begrijpend lezen hangt wel samen met ontwikkeling van 
semantische/morfosynt / pragmatische vaardigheden 
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Tot slot      

• divers lopend onderzoek rond kinderen met specifieke
taalstoornissen

• belangrijk om bij te blijven als diagnosticus

• verschuiving van focus op outputproblemen van kinderen naar
verwerking van input; levert andere ideeen op over best passende
therapie

www.burgerscheffer.nl g.dewijkerslooth@kentalis.nl
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