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FEITEN OP EEN RIJ

o ong 5 % van alle peuters en kleuters heeft problemen met de taal. 

o tov prevalentie te weinig kinderen in beeld > ondersignalering

o Vroegtijdige onderkenning en behandeling verbeterd ontwikkelingsperspectieven

o De JGZ belangrijke rol in de vroegtijdige opsporing van spraak- en taalproblemen

o In juli 2007 inventariserend rapport van TNO verschenen.

o Conclusie:

o Sensitiviteit en specificiteit bestaande signaleringsinstrumenten?

o Aanvullend onderzoek geadviseerd!

o Er zijn echter een aantal veelbelovende instrumenten beschikbaar 

oa VTO taal – SNEL - LEXILIJST



• Sinds jaren 80 in ontwikkeling

• 2000 beschikbaar als screeningsinstrument

• 24 maanden (23-29 maanden)

• RCT 1995-2000 ( 10.000 kinderen) toont aan dat: 
• 52% van de op 1 ½ - 3 jarige leeftijd zich openbarende taalstoornissen werd opgespoord 

met het VTO taalsignaleringinstrument

• Als we screenen sporen we meer kinderen op, dan wanneer we niet screenen (nl. 33% 
meer)  de Koning e.a. 2004 

VTO TAAL



o Sensitiviteit VTO niet perfect > sterker dan care as usual

o Specificiteit is zeer hoog > kans op onterechte verwijzingen zeer laag

o Lange termijn effecten zijn positief 30% minder in SO

o Niet ideaal maar wachten op het ideaal leidt al jaren tot ondersignalering

o Geldt ook voor andere instrumenten!

WHY WAIT?

WAT WETEN WE?



PLATFORM SPRAAK/TAAL

Opgericht vanuit epidemiologie, Fenac, Simea, JGZ, ouderverenigingen en de 
vroegbehandeling.

Uniform protocol ontwikkeld waarin verschillende instrumenten werden 
samengevoegd over 2,6 jaar.

Lobby richting VWS.

Eén JGZ organisatie ging hiermee meteen aan de slag

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid krijgt subsidie van VWS om samen met 
de NSDSK een pilotonderzoek uit te voeren.



JGZ KENNEMERLAND 2009
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Gepubliceerd in tijdschrift JGZ 2011



NCJ ontwikkelt samen met relevante partijen, NSDSK en
Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek een plan van aanpak om
het onderdeel communicatie van het Van Wiechenonderzoek met
items uit andere veelbelovende taalsignaleringsinstrumenten aan te
vullen en een aangepast standpunt te maken voor de JGZ.

Hiermee ontstaat een instrument (handreiking), dat bijdraagt aan
een effectievere, meer eenduidige en doelmatige signalering van
taalspraakstoornissen door de JGZ-professionals.

Dit als overbrugging naar een (volledig) evidence-based JGZ-richtlijn
(2017).

Handreiking moest in pilot uitgezet worden.

Opdracht VWS 



OPZET PILOT

o 4 regio’s verspreid over NL

o Stedelijk en meer landelijk

o Elke regio levert onderzoek- en controlegroep

o Scholing en voorbereiding organisatie

o Data uit digitaal dossier

o Focusgroep interviews
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1  mnd Reageert op toespreken

2  mnd Lacht terug

3  mnd Maakt geluiden terug

6  mnd Maakt gevarieerde geluiden

12 mnd Brabbelt bij spel

Reageert op mondeling verzoek

Zwaait “dag, dag”
15 mnd Zegt 2 “geluidswoorden”

Begrijpt enkele dagelijks gebruikte 
zinnen

24 mnd Kan 5 lichaamsdelen aanwijzen op pop (kenmerk 41)

Spreekt losse woordjes of 2 woordzinnen 
(kenmerk 41)

Ouders bieden veel gelegenheid tot interactie

30 mnd Spreekt 2 woord zinnen (vgl kenmerk 41)

Noemt zichzelf ‘ik’ of ‘mij’ (kenmerk 43)

Wijst 5 plaatjes aan in boek (kenmerk 44)

Uniform protocol signalering taalachterstanden
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VERWACHTINGEN

o Uniforme signalering taalstoornissen.

o Meer en eerder verwijzen naar Audiologische Centra

o Eerdere begeleiding en behandeling van taalstoornissen bij 
jonge kinderen

o Uiteindelijk: minder kinderen naar speciaal onderwijs, betere 
kwaliteit van leven



AFNAME BIJ 24 MAANDEN VERRIJKT VAN 
WIECHEN

Maximaal 3 vragen:

 Spreekt 2 woorduitingen

 Kan 5 lichaamsdelen aanwijzen op een pop

 Spel

o Ouders bieden gelegenheid tot interactie

o Kind kan zich concentreren op eigen spel

1e twee vragen zijn standaard in het Van Wiechenonderzoek in JGZ
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24 maanden

Score 0 of 1 Score 2 of 3 Score 4

4 SCOREMOGELIJKHEDEN > 3 
VERVOLGTRAJECTEN



ACTIES NA UITSLAGEN 24 MAANDEN
Onvoldoende

0-1 score direct verwijzing naar AC

De behaalde resultaten zijn zodanig dat direct multidisciplinair 
onderzoek nodig is om te bepalen of er sprake is van een 
taalstoornis.
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ACTIES NA UITSLAGEN 24 MAANDEN

Matig

2-3 score 

 Direct advisering ouders over taalstimulering

 Consult op indicatie bij 2,6 jaar herbeoordeling door Jeugdarts

Of

 Verwijzing naar logopedist JGZ

 Consult op indicatie bij 2,6 jaar herbeoordeling door Jeugdarts
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WAAROM?

o Sensitiviteit van VTO alleen is niet voldoende

o Late talkers zijn at risk voor TOS

o één systematisch moment  nooit voldoende

o VTO mikt op 95e percentiel

o JGZ op 90e percentiel



ACTIES NA UITSLAGEN 24 MAANDEN
Voldoende

4 score 

Geen opvolging 

Reguliere consulten
Reguliere aandacht voor taalontwikkeling volgens van Wiechenonderzoek
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Cijfers

Pilot Controle org

Kinderen in de exp groep 727 567 

Kinderen met de score 0-1 26 3,6% 22 3,9% 

Naar AC verwezen kinderen 26 3,6% 18 3,2% 

Kinderen in de controlegroep 1268 523 

Kinderen met score 0-1 -- -- 9 1,7% 

Naar AC verwezen kinderen 14 1,1% 3 0,6% 

14/18 (78%) 
Terecht 

verwezen      

2/3 
Terecht 

verwezen



MEERTALIGEN

o Niet te beantwoorden vanuit de pilot

o Data van JGZ kennemerland geven wel inzicht

o Resultaten lijken gunstig

o Voorlopige resultaten:

Gepubliceerd in Tijdschrift JGZ 2014



o MTO kinderen 2 maal vaker onvoldoende 

o MTO kinderen met hoog opgeleide ouders > scores VTO gelijk 
aan die van hoog opgeleide NTO ouders.

o MTO kinderen met ouders met westers geboorteland > 
hogere score dan niet westers geboorteland.

o 68 kinderen diagnostische gegevens bekend: 

o 67 kinderen onvoldoende taalproductie

o 52 kinderen ook onvoldoende taalbegrip

o 1 kind voldoende taalbegrip/taalproductie

MEERTALIGEN



ONDERZOEK TNO
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PreT onderzoek 
Predictiemodel Taalontwikkelingsstoornissen 

De voorspellende eigenschappen van de handreiking “Uniforme signalering 
van taalschterstanden”
Babette Diepeveen e.a. Submitted tijdschrift JGZ

Handreiking als voorspeller voor deelname aan cluster 2 onderwijs met TOS 
indicatie.

Sensitiviteit 74%
Specificiteit 89% 

Waarschijnlijk specificiteit onderschatting want lichtere problematiek niet op 
cluster 2.



Audiologisch Centrum Alkmaar :

JGZ in de regio werkt volgens twee verschillende werkwijzen

1. Van Wiechen traditioneel

2. VTO taal

Kinderen uit gebied waar VTO wordt aangeboden worden gemiddeld een 

jaar eerder opgespoord en verwezen voor onderzoek dan in gebieden 

waar Van Wiechen op de traditionele wijze werd uitgevoerd.

&

Meisjes en jongens op gelijke leeftijd gesignaleerd.

Tijdschrift JGZ november 2015 & JSLHR under revision.

ANDER ONDERZOEK



CONCLUDEREND

o Nieuwe werkwijze voldoet in praktische zin

o Wetenschappelijke onderbouwing nodig

o Practice based richtlijn / handreiking 

o Geïntegreerd in Van Wiechen

o Implementatie in 2014-2017



IMPLEMENTATIE

o Voorjaar 2013 van Wiecheninstructeurs geschoold in 
uitvoering 24 maanden moment

o Train de trainer > zij voeren in in eigen organisatie

o Materialen beschikbaar om de organisatie voor te bereiden

o Al het materiaal voor signalering is gereed en verspreid

o Scholing uitvoering huisbezoeken gereed
o Scholing centraal door expert

o Materiaal wordt uitsluitend dan verspreid binnen de organisatie

o Tot op heden uitrol – nu 75% geimplementeerd



Hanzehogeschool Groningen (Margreet Luinge)

o Wetenschappelijke evaluatie nieuwe werkwijze:

o ELS –NL (1-6 jaar)

Onderzoek Universiteit Utrecht (Leseman)

o Validering VLOT (vragenlijst omgevingsanalyse taal)

ANDER ONDERZOEK



OP NAAR EEN EVIDENCE BASED RICHTLIJN!

• Miv 1-1-2016 start ontwikkeling evidence based richtlijn io ZonMw

• Integrale monitoring van spraak/taal van 0-18 incl bijkomende 
problematiek. 

• Handreiking wordt opgenomen in deze richtlijn.

• Projectgroep NSDSK en TNO.

• Werkgroep allerlei professionals wo vertegenwoordiging van de 
NVLF

• Klankbordgroep 

• Praktijktest

• Commentaarronde

Doorlooptijd 2 jaar.



UNIFORME SIGNALERING TAALACHTERSTANDEN BIJ JONGE KINDEREN.
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