
 

Samenvattingskaart JGZ-richtlijn Taalontwikkeling 
 

LEEFTIJD of PERIODE  DOEL  ONDERZOEKA  AANBEVOLEN HANDELEN 

0 - 4 jr.  Inschatting 
taalomgeving 

Professionele inschatting door 
JGZ team 

ToeleidenA  naar kortdurende peuteropvang zoals een peuterspeelzaal of VVE: 
● volgens gemeentelijke criteria; 
● bij vergroot risico op taalachterstand (mede) o.b.v. onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod 
● bij geconstateerde taalachterstand (mede) o.b.v. onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod 

0 - 2 jr. 
0-24 mnd. 

Volgen van de 
taalontwikkeling 

Zoals gebruikelijk met behulp 
van Van Wiechen 

● geef vanaf het eerste contact voorlichting over taalontwikkeling en adviezen over hoe de 
ouders de taalontwikkeling kunnen stimuleren); 

● negatieve (-) scores op de communicatie kenmerken van het Van Wiechenonderzoek 
worden zoals gebruikelijk met ouders besproken, tijdens vervolgconsulten opnieuw 
afgenomen en onderzocht wordt wat de oorzaak kan zijn; 

● het handelen is afhankelijk van andere bevindingen. 

2 jr. 
=24 mnd.; spreiding 23-27 
mnd. c 

Signalering 
taalachterstand 

Gestandaardiseerde 
beoordeling taalontwikkeling 
aan de hand van Van Wiechen 

kenmerken 41 en 42.  
+ aanvullende vragen, conform 

het VTO Taalinstrument 

Score 0 of 1 (‘onvoldoende’): 
verwijzenB  naar een audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek 

Score 2 of 3 (‘twijfel’): 
● aanbod begeleiding door preventief werkend logopedist of  jeugdverpleegkundige en 

herbeoordeling op 2 jaar en 6 maanden; 
● als er sprake is van bijkomende problematiek → overweeg verwijzingB naar een KNO-arts, 

multidisciplinair spreekuur voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek,  jeugd GGZ, een 
huisarts of een wijkteam. 

2 jr. en 6 mnd. 
= 30 mnd.; spreiding 29-33 
mnd.c 

Herbeoordeling 
kinderen met ‘twijfel’ 

score op 24 mnd. 

Van Wiechen kenmerken 
41  43 en 44 

 
Negatieve (-) score op één of meer kenmerken: 
verwijzenB naar een audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek. 
 

3 jr. 
= 36 mnd;  spreiding 35-39 
mnd.c 

Signalering 
taalachterstand 

Van Wiechen kenmerken 
45 en 46 

Bij negatieve (-) score op kenmerk 45: 
● in alle gevallen en ongeacht de score op kenmerk 46 (+ of -) verwijzenB naar een 

audiologisch centrum  voor multidisciplinaire diagnostiek 

Bij alleen negatieve (-) score op kenmerk 46: 
● als zijn geen voorgaande negatieve bevindingen met betrekking tot de verstaanbaarheid zijn → 

gehoorproblematiek uitsluiten en verwijzenB naar logopedist. Na 4- 6 maanden 
herbeoordeling door de JGZA; 

● als er wel voorgaande negatieve bevindingen met betrekking tot de verstaanbaarheid zijn 
(bijvoorbeeld zorgen van ouders) → verwijzenB naar een audiologisch centrum voor 
multidisciplinaire diagnostiek. 

> 36 mnd.  
spreiding 35-39 mnd.c 

Signalering 
taalachterstand 

Zoals gebruikelijk m.b.v. Van 
Wiechenonderzoek 

bij negatieve (-) score: 
verwijzenB  naar een audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek 

A: Door jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist of jeugdarts 
B: Door jeugdarts of verpleegkundig specialist (evt. via de huisarts) 
C: Bij twijfel over de taalontwikkeling kan de jeugdarts of de verpleegkundig specialist besluiten de zorg op te schalen door het aanbieden van begeleiding of door te verwijzen naar een 
audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek. 
 

Bekijk de hele richtlijn op www.jgzrichtlijn.nl  

http://www.jgzrichtlijn.nl/

