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Een mooi opkomst van 15 deelnemers die aanwezig waren bij de TOS presentatie op maandag 1 

november 2021. En dat de eerste keer dat ik dit samen met Bea deed. Zij vertelde iets kort over TOS 

algemeen en gaf de TOS beleving opdrachten. Maar eerst onszelf geïntroduceerd wie we zijn, wat we 

kwamen doen en iets verteld over ons project TOSkoploper. Toen we zover waren met de eerste TOS 

beleving opdracht, de in-kant, informatieverwerking, gingen de deelnemers actief aan de slag door 

een audiovisuele opname van een plattegrond te volgen. Maar een aantal haakten al snel af, omdat 

de tempo te snel ging en door het storende omgevingsgeluid. Uiteindelijk kon niemand het meer 

volgen. Zo ervaar je hoe het is om TOS te hebben. Die reacties kregen we ook te horen. Met 

aansluitend mijn eigen TOS ervaringen hoe dat is met de informatieverwerking, het begrijpen van 

taal en het plannen& organiseren (voorbeeld van EF). De in-kant. Daarna een andere TOS 

belevingsopdracht, de uit-kant. Dat het verwoorden van taal erg lastig kan zijn. Dat werd gedaan met 

een opdracht door een goede zin te maken. Je kreeg per groepje verschillende kaarten waar losse 

woorden opstonden. Maar de zinnen waren niet zomaar gemakkelijk, uitspraken van iemand met 

TOS. De deelnemers hadden daar toch echt moeite mee. Ook daarna had ik iets verteld over mijn 

TOS ervaringen, de uit-kant. Het verwoorden dat lastig is, uitspraak van woorden, emoties en de 

sociale contacten.  

Daarna een korte filmpje laten zien over ToM en EF.  

Tussendoor een hoop vragen, maar vooral aan het eind kwamen er mooie gesprekken uit. Het was 

ook een leuke groep die erg geïnteresseerd waren. Wat mij het meeste bleef hangen was dat er heen 

en weer gewisseld werd, met de vraag of het wel belangrijk is welke diagnose iemand zou krijgen. 

Een deelnemer gaf aan dat zij veel cliënten had met de stempel verstandelijke beperking, terwijl dat 

misschien eerder TOS zou kunnen zijn. Dat de juiste diagnose wel erg belangrijk is, omdat je net een 

andere aanpak hebt. Iemand anders dacht daar net even anders over. Ook was er een vraag gesteld 

aan de deelnemers of ze behoeften hadden aan een vervolg. Heel graag gaven ze aan!! Ze wilden 

meer over TOS weten, dieper op ingaan om daar iets mee te kunnen doen in hun werk. Dan was deze 

presentatie erg waardevol geweest. Ook was er interesse in het ondersteunende tekenen, het 

visuele. Daar konden ze iets mee. Verder was er 1 deelnemer die een kind had met een TOS, voor 

haar was het dus bekend. Maar voor de anderen was het vooral onbekend nog. Ze hadden een 

mooie inkijkje in ons presentatie. Ook kreeg ik veel positieve reacties op mijn verhaal. Voor hun was 

dat erg helder hoe het is om TOS te hebben. Ze merkten zelfs geen eens dat ik TOS had, omdat ik het 

zo goed kon verwoorden. De samenwerking met Bea was prettig om te doen. We konden elkaar 

goed aanvullen. Ik denk als we dit vaker zullen doen, dat we elkaar nog beter gaan aanvoelen wat we 

te zeggen hebben.  


