
Informatie over kinderen met een 
dysfatische ontwikkeling 

OP SCHOOL 

©kwaliteitskring logopedie 
regio Amstelland en Meerlanden 



-M 
Neurologische spraak/taalstoornis, die invloed 

heeft op de gehele ontwikkeling van het kind. Het 

wordt ook wel specifieke taalstoornis genoemd 

of SLI (Specific Language lmpairment). 
Dysfatische ontwikkeling gaat vaak samen met 

andere ontwikkelingsstoornissen. 

• Het begrijpen van taal lukt beter dan 
spreken (er zit een 1iscrepantie tussen) 
Het begrijpen , .. niveau lukt daarbij 

vaak beter öt;1, .. , --~- 1Jpen op 

zinsniveau 

• Op eigen initiatief spreken/vertellen is 
makkel ijker dan reageren op wat een 
ander vraagt of zegt (dit heet "op 

commando spreken"-probleem) 

• Problemen met vloeiend vertellen ten gevolge 
van moeite met formuleren van zinnen, 

woordvindingsproblemen en moeite met 
vervoegen van woorden 

• Problemen met reguleren van emoties en 
aansturen van gedrag door het 

onvoldoende kunnen denken in taal. 

Dit noemen we ook innerlijke 

taal (X.S.T. Tan). 
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• 3-4 jaar 
- Weinig spreken 
- Onvoldoende verstaanbaar 
- Onvolledige zinnen 
- Begrijpt veel van de wereld om zich heen 

• 5-6 jaar 
- Woordvindingsproblemen 
- Onvoldoende kunnen deelnemen 

aan kringgesprek 
- Weinig spreekinitiatief 
- Spontane spraak is beter dan de 

dialoog 
- Chaotische verteltrant 
- Slecht benoemen van de begrippen 

- ------ Automatiseringsproblemen, 
onder andere kleuren en reeksen 

• 6-8 jaar 
- Chaotische verteltrant 
- Moeite met vertellen 
- Woordvindingsprob1e,men 
- Voert opdrachten slecht uit 
- Automatiseringsproblemen, ook bij 

de klanktekenkoppeling 

• 8-12 jaar 
- Chaotische verteltrant 
- Moeite met vertellen in formele 

situatie, in tegenstelling tot 
informele situatie 

- Moeite met mondeling en 
schriftelijk formuleren 

- Mogelijk problemen op alle 
leergebieden 
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Het kind ondervindt gevolgen op 
meerdere gebieden: 

• Sociale en emotionele ontwikkeling 
- Kind wordt niet altijd begrepen 
- Kind heeft moeite met het uiten van 
gevoelens 

• Sociale interactie en communicatie 
- Gevolgen voor de verstandelijke 

ontwikkeling 

- Problemen met de taal/denkrelatie (door 
taal kunnen kinderen logische verbanden 
leggen en structuur geven aan de wereld 
om hen heen) 

- Verkeerd inschatten van gesprekken en 
situaties 

- Achterstand met leeftijdgenoten wordt 

steeds groter 

• Het handelen 
- Organisatie en planning van taken geven 

problemen 

- Onhandig 

• De leerontwikkeling 
- Doordat taal het gereedschap is voor het 

leren, kan een achterstand in de 

leerontwikkeling ontstaan 



WAT KUNT U DOEN? 

• Reageer 
hoe onvollèdfi11&1••~ 

• Gebruik ondersteonende'bdtpt.fla 
verhalen duidelijk te krijgen, zoa1s 
meerkeuzevragen. 

• Stel niet te veel open vragen 

• Auditieve informatie komt vaak niet over. 

• Maak de opdracht/activiteit visueel : 

tekenen, mindmappen, gebaren, 

pictogrammen, plaatmateriaal en 

schrijven. 

• Spreek langzaam en wacht. .... 

• Geef meer tijd om te begrijpen en om te 

vertellen. 

• Besteed a2.ndacht aan pre-teaching. 

• Gebruik melodie en ritme om 

automatisering te ondersteunen. 

• Verwoot d rf-. handelingen en gedachten 

(innerlijke taal) 

Logopedisch onderzoek van taalbegrip, 

taalproductie en taalgebruik, liefst in 

multidisciplinair team. 

Behandeling is gericht op expressieve spraak- en 

taalontwikkeling in al haar facetten met veel visuele 

ondersteuning, ook met letters, geschreven 

woorden en zinnen. 
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Boeken: 

• Dysfatische ontwikkeling, 
onder redactie van X.S.T. Tan, 2005 

• Omgaan met een dysfatisch kind 
Riet Grauwels & Gerdi de Nooij, 2003 
• Ik ben niet perfect, nou en! 

Riet Grau"t12ls & CaroJine Houmes, 2010 

VVebsite: 
vv~vw"kletsniet.nl 


