
volgens professionals en ouders
Toegankelijkheid ZG Meer informatie:

www.deelkracht.nl
j.isarin@kentalis.nl

Audiologische Centra  (AC’s)
Kentalis | Auris | NSDSK

audiologen
gedragskundigen
logopedisten| linguïsten

25 mensen van AC’s 
vulden de lijst in

VRAGENLIJST
4 moeders 
kinderen: 6, 11, 14 & 20 jaar oud

7 online reizen
4 online focusgroepen (analyse)
gefilmde columns

fasen en acties
emoties, gedachten,pijnpunten
oplossingen

zorg & onderwijs
1e, 2e en 3e lijn

CLIËNTREIS

Richtlijnen en protocollen

Testen en inzichten professionals

Ervaringen en verhalen 
van ouders en cliënten 

Hoe je TOS kunt meten bij oudere kinderen

PROBLEMEN BIJ DIAGNOSE
HULPVRAAG

SIGNALERING

TE WEINIG AANDACHT VOOR

Misschien komen de problemen door:
- meertaligheid
- weinig taalaanbod
- ASS, ADHD, verstandelijke beperking
- ongeschikte tests

    
     

     
     

   M
OGELIJKE OPLOSSINGEN

• Hoe vaak komen problemen
   rond diagnosestelling en
   toelaatbaarheid voor?
• Welke problemen komen het
    meest voor?
• Wat zijn de belangrijkste oorzaken?
• Welke rol spelen wachtlijsten?
• Wat zijn mogelijke oplossingen? 

onbekendheid TOS
samenleving, zorg, onderwijs

weinig erkenning
ernst, gevolgen

DIAGNOSE TOS OP BASIS VAN          GEEN OVEREENSTEMMING OVER vechten (voor hulp) & bewijzen (van noodzaak)

zoeken (naar informatie) & verdwalen 
(in  organisaties, criteria & procedures) 

wachten (op diagnostiek & intake) & 
opnieuw beginnen (bij nieuwe hulpvraag)

transitie
• zorg naar onderwijs
• behandeling naar thuis
• 3e lijn naar sociaal domein

• psycho-educatie & prognose
• nazorg & levensloopbenadering
• samenhang TOS &  
    sociaal-emotionele ontwikkeling

Toegankelijkheid ZG 0-5 en 5+

Toegankelijkheid ZG 5+ en 0-5

    Onderzoeksvragen

1. Welke problemen zien
     professionals in de 
     toegangelijkheid van de   
     ZG-zorg?

2. Hoe kunnen professionals 
     ouders beter informeren over
     toegang tot de ZG-zorg?

3. Wat kunnen professionals 
    doen om knelpunten weg te
    nemen?
 

    Onderzoeksvragen

1. Welke problemen ervaren ouders 
    als ze toegang willen tot de ZG-zorg?

2. Hoe kunnen cliënten die de ZG-zorg 
     verlaten  makkelijker (opnieuw) 
     toegang krijgen tot ZG-zorg, 
     speciaal onderwijs en ondersteuning 
     vanuit het sociaal domein?

3. Zijn er vormen van laagdrempelige 
    (waakvlam)zorg die we samen met
    het sociaal domein kunnen 
    vormgeven?
 

Mirjam Blumenthal | Maaike Diender
 Annemarie Kerkhoff | Jan Buitenhek

    Wendy Bliekendaal

Jet Isarin | Iris Manders
Heleen Gorter | Kelly Thijssen

Marleen van der Vorst

Projectleden Projectleden

“Zonder eigen 
initiatief, was er 

geen reis geweest!”

“Ik wil moeder 
kunnen zijn,

laat de professionals
hun werk doen!”

“De reis was
allemaal zeker

de moeite
waard!”

• Scholing professionals
   in zorg & onderwijs
• Diagnose TOS is blijvend
• Zorg & onderwijs zien 
    TOS hetzelfde
• TOS-gezin krijgt 
    levensloopbegeleiding
• Na behandeling is er 
    nazorg & zo nodig 
    versnelde toegang

toelaatbaar
tot ZG?

10 interviews over online 
focusgroepen

dossiers (2011-2019)

95 cliënten >5 jaar
voorgelegd voor 
dossieronderzoek aan 
Kentalis, Commissie 
Doelgroepafbakening

             
     

    
    

    
    

    
ui

t d
e praktijk

professionals ouders

DOEL VAN HET PROJECT
verbeteren van de toegankelijkheid van de 3e lijns ZG-zorg voor cliënten met TOS die (opnieuw) een beroep willen doen op deze zorg vanwege (gevolgen van) hun ernstige communicatieve beperkingen 

    
     

     
     

KNELPUNTEN VRAGENLIJST

2020
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Dossier niet in orde

Verschil taal - IQ

Co-morbiditeit

Pragmatiek

Meertaligheid

Spraak

Sociaal-emotioneel

??
??

Of je nog TOS hebt als je volwassen wordt

Of je TOS hebt als je een lage intelligentie hebt


