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• Accepteer dat het voor ons lastig kan zijn om 
   een goed gesprek te voeren.
• Neem de tijd om ons te begrijpen, en stel vragen 
    als je ons niet snapt.
• Gebruik geen moeilijke ‘luxe’ woorden en praat rustig. 
• Leg dingen rustig en duidelijk uit, doe voor of 
    teken wat je bedoelt. 
• Geef ons de ruimte om ons 
   hoofd leeg te maken, 
   bijvoorbeeld wandelen.

TOS
wat in ons hoofd gebeurt

TIPS
om ons te leren kennen

In mijn hooft zit het goed maar zo draai ik ga praten 
of typen, komt het rommelig uit.

De snelheid van de wereld gaat als een speer.

Mijn hoofd lijkt soms een vuilnisbelt.

Als ik veel moet schakelen raak ik vaak in de war en 
haal ik alles door elkaar.

Mijn hoofd zit altijd vol omdat ik iedere dag 
na moet denken hoe ik dingen doe of breng.

*A
lle

 te
ks

te
n 

zi
jn

 v
an

 m
en

se
n 

m
et

 T
O

S
di

e 
de

el
na

m
en

 a
an

 T
O

SK
op

lo
pe

r.



ONZE BEPERKING
een onzichtbaar geheim

• Help ons met het maken van een 
planning en herinneren van afspraken.
• Help ons om het zelf te doen door 
tekst te vertalen.
• Informeer mensen met TOS en 
hun ouders over lot- en bondgenoten: 
SpraakSaam, Samen TrOtS, FOSS.

TIPS
om ons te helpen

Ik voel me anders dan anderen. 

Eenzaam gevoel, ook al ben je met anderen.

En daar komen al vaak de kannonen weer. Woede 
omdat ze je niet begrijpen.

Bij onzekerheid in conflicten of discussies... heb ik een 
blokkade en kom dan lastiger uit mijn woorden.

Aleen mensen die mij zal berijpen die staan voor 
open die laat je tenminste in je waarde.

Mensen denken dat je ‘dom’ bent... Terwijl we gewoon 
wat meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken.

Door mijn TOS heb ik een mannetje in mijn hoofd 
opgebouwd die zegt: je bent waardeloos, je kan dit 
nog steeds niet. Maar ik kan het wel. 
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Ontwikkeling

Dit product is mogelijk gemaakt door subsidie 
van                         Subsidienummer: 637003001.

TaalOntwikkelingsStoornis (TOS)
Een neurobiologische ontwikkelingsstoornis in het verwerven van taal. 

Stoornis
TOS is een stoornis in de hersenen, waardoor de taal-
ontwikkeling moeilijk verloopt. Er zijn grote verschillen in de 
aard van de stoornis en de ernst van de beperkingen.
Onze brein is continue aan het werk omdat taal overal is. 
Mensen zonder TOS hoeven niet na te denken over wat ze zeggen. 
Mensen met TOS doen dit continue. 

Taal
 

TOS kan tot uiting komen in alle taaldomeinen: 
spraakklanken, woorden, zinnen en verhalen. En natuurlijk 
altijd ook in de interactie! 
Iemand met TOS heeft moeite met het leren en onthouden
van taal, met praten en soms ook met het begrijpen van taal.
Chaos in mijn hoofd als het op taal neerkomt.
De capaciteit van gespreksstof is minder. 

Taal is van invloed op de hele ontwikkeling. Mensen met 
TOS hebben daardoor vaak ook beperkingen op andere
ontwikkelingsgebieden. Dat merk je in het sociale en 
emotionele functioneren.
Een eenzaam gevoel, ook al ben je met anderen.   

Meer weten?

TOSKoploper
doet onderzoek 
naar  de ervaringen 
van jongvolwassenen 
met TOS  
op hun weg
naar zelfstandigheid


