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Achtergrond
• SOS is soms hardnekkig bij kinderen boven de vijf jaar.
• Welk accent in de behandeling is voorliggend in het TOS-

SOS profiel?

TOS & Spraakontwikkelingsstoornissen

Doelen project
• Een uniforme wijze van diagnostiek en behandeling 

ontwikkelen en in de ZG-sector implementeren.
• De effectiviteit van behandeling onderzoeken door 

gebruik te maken van uniform verzamelde data.

Het stroomschema

Handreiking SOS voor diagnostiek en behandeling van kinderen met TOS en SOS van 5-12 jaar

• Het stroomschema is gebaseerd op wetenschappelijke 
inzichten en op klinische expertise in de zorg van Kentalis 
en Auris.

• Het stroomschema helpt professionals de juiste keuze te 
maken voor diagnostiek en behandeling.

• Als kinderen met TOS en SOS verstaanbaar zijn, kunnen ze 
beter communiceren met anderen.

www.deelkracht.nl

TOS en SOS

Afkomstig uit: Bishop et al., 2017 

Denk mee en ga met ons in gesprek!

1. Welke benoemtaak gebruik je om de verstaanbaarheid te
onderzoeken?

2. Vind je dat een spontane taal analyse (FAN) van meerwaarde
is bij oudere kinderen met een hardnekkige SOS?

Wil je meer weten over het project?
Ga naar www.deelkracht.nl/projecten/handreiking-spraakontwikkelingsstoornissen-SOS of scan de QR-code.

STROOMSCHEMA SPRAAKONTWIKKELINGSSTOORNIS 5 - 12

Hulpvraag spraakontwikkeling en/of
verstaanbaarheid

Behandeling TOS
(nadruk op 

leesvaardigheid)

Behandeling TOS
(alle 

taaldomeinen)

1. Klinische observa! e (screening)
2. Basisdiagnos! ek spraak/taal
- taalproduc! e/begrip
sample spontane taal
- benoemen (Metaphon, NAO, CAI)
- spraakmotorische observa! e    
  (PROMPT_SAO)
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SPRAAKONTWIKKELINGSSTOORNIS?

Ontbrekende contrastgraad
EN/OF
PCC < 85
EN/OF
Fonologische processen
Subs! tu! e:
stopping, fron! ng, backing
devoicing, gliding
Structuur:
clusterreduc! e, assimila! e, fi nale/ini! ale
consonant dele! e, syllabe dele! e

Zwakke fonologische vaardigheden
en/of technische leesproblemen?
- fonologisch bewustzijn
- benoemsnelheid, WG, fKTG
- le" erkennis / decoderen

Aanvullende dignos! ek
Fonologische analyse Spontane taal (FAN)

Behandeldoelen voldoende duidelijk?

Taalbegripslee" ijd > 3;6 jaar?

Consistente klankvervangingen?
(<40% variabele woordvormen

Behandeling SOS
Metaphon

Eventueel aangevuld 
met PROMPT

Behandeling SOS
Core Vocabulary

Therapy (CVT)
Prompt

ReST

Behandeling SOS
Hodson & Paden

Eventueel aangevuld 
met PROMPT

http://www.deelkracht.nl/projecten/handreiking-spraakontwikkelingsstoornissen-SOS

