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 Taal(spraak)ontwikkeling/TOS

 Eigen onderzoek
◦ risicofactoren voor TOS

◦ taalkenmerken van Wiechenonderzoek



SPRAAKONTWIKKELINGSSTOORNISSEN zijn stoornissen 
in de articulatie, d.w.z. in het leren waarnemen en 
produceren van klanken

TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN zijn al die 
stoornissen in de opbouw van de taal ten gevolge waarvan 
het spreken van kinderen zich langzamer of anders 
ontwikkelt of zich soms helemaal niet ontwikkelt
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 relatie met alle andere ontwikkelingsgebieden; 
cognitieve- en sociaal emotionele, motorische 
ontwikkeling

 opvoedings- en leerproces verloopt via taal
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 communicatienood

 frustratie

 belemmeringen in sociale,

cognitieve en persoonlijkheidsontwikkeling



Kinderen met TOS:

Hogere scores bij SDQ (adolescenten):

 omgang met leeftijdgenoten; isolement

 emotionele problemen

 hyperactiviteit

 gedragsproblemen

Volwassenen met TOS:

 slechtere social adaptation (langdurige werkloosheid, 

gebrek aan hechte vriendschappen en liefdesrelaties)
Conti-Ramsden G, Mok PLH, Pickles A, Durkin K. Adolescents with a history of specific language impairment (SLI): 

Strengths and difficulties in social, emotional and behavioral functioning. Res Dev Disabil 34(11):4161–9. 

Clegg J, Hollis C, Mawhood L, Rutter M. Developmental language disorders--a follow-up in later adult life. Cognitive, 

language and psychosocial outcomes. J Child Psychol Psychiatry 46(2):128–49





▪ onvoldoende taalaanbod (blootstellingsachterstand)
▪ NB onvoldoende kwaliteit taalaanbod

▪ secundair

▪ primair
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▪ onvoldoende taalaanbod

▪ secundair
als gevolg van problematiek op het gebied van

▪ gehoor

▪ intelligentie

▪ contactname

▪ verkregen hersenschade

▪ anatomische afwijkingen

▪ primair
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Taalontwikkelingsstoornis

 of TOS

= stoornis in de taalontwikkeling

niet door:

• slechthorendheid

• anatomische afwijkingen in spraakorganen

• verkregen hersenletsel

• contactstoornis

• algehele ontwikkelingsachterstand
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TOS Primaire taalontwikkelingsstoornis

ESM Ernstige spraaktaalmoeilijkheden

SLI Specific Language Impairment

DLD Developmental Language Disorder
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taalachterstand

dyslexie

laag

geletterdheid



Hoe vaak komt een taalontwikkelingsstoornis (TOS) voor?

Prevalentie?

 TOS 2 – 12 %, meest genoemd 7 %

 ADHD 3 à 5 %

 ASS 1 %

meest voorkomende ontwikkelingsstoornis

Tomblin JB, Records NL, Buckwalter P, et al. Prevalence of specific language impairment in 

kindergarten children. 

J Speech Lang Hear Res 1997;40:1245–60. 
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 https://youtu.be/ms1LK8OwVW0?t=188

 Start 3.11 tot 6.40

https://youtu.be/ms1LK8OwVW0?t=188






Review:
doel: onderbouwing effectiviteit voor screening op 

spraak/taalachterstand of stoornis

conclusie: onvoldoende bewijs, vooral omdat de balans
tussen voor- en nadelen onvoldoende te onderbouwen
is

* no “golden standard”
* no brief, formal screenings instrument
* no long-term assessment of outcomes

alternatief: gebruik risicofactoren

l

Nelson HD, Nygren P, Walker M, Panoscha R. Screening for speech and language delay in 

preschool children: Systematic evidence review for the US preventive services task force. 

Pediatrics. 2006;117(2):e298-319. 

Berkman ND, Wallace I, Watson L, Coyne-Beasley T, Cullen K, Wood C, et al. Screening for 

speech and language delays and disorders in children age 5 years or younger: A systematic 

evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. Evidence Synthesis No. 120. 

AHRQ Publication No. 13-05197-EF-1. 2015. 



review met 16 studies

risico factoren:

◦ voorkomen in de familie (erfelijkheid)

◦ mannelijk geslacht

◦ perinatale factoren

Nelson HD, Nygren P, Walker M, Panoscha R. Screening for speech and 

language delay in preschool children: Systematic evidence review for the US 

preventive services task force. Pediatrics. 2006;117(2):e298-319. 



 Bishop (2001)

◦ tweelingonderzoek

 erfelijkheid is belangrijk

 perinatale factoren?

Bishop DVM. Genetic and environmental risks for specific 

language impairment in children. Philos Trans R Soc Lond B Biol

Sci. 2001; 356: 369-80

Dorothy Bishop



 Bishop (2001)

◦ tweelingonderzoek

maar……………..

◦ kleine aantallen

◦ samenstelling controlegroep

◦ bijzondere zwangerschappen



Prathanee (2007)

review 14 studies vanaf 1985

factoren geassocieerd met SLI 

Prathanee B, Thinkhamrop B, Dechongkit S.  Factors Associated With 

Specific Language Impairment and Later Language Development During 

Early Life: A Literature Review. Clinical Pediatrics. 2007; 46:22-9

Benjamas Prathanee



14 studies na 1985

conclusie:

• familiair voorkomen is een risicofactor

• perinatale risicofactoren tegenstrijdige
uitkomsten tav:

zwangerschapsduur, laag geboortegewicht, 
dysmaturiteit, complicaties gedurende de 
bevalling, Apgarscores



Prathanee (2007)

conclusie: tegenstrijdige resultaten

door:
 verschillen in definitie taalstoornis
o leeftijd
o ernst
o manier van vaststellen

 recall bias
 kleine aantallen



 POPS

◦ < 32weken zwangerschapsduur of < 1500 

gram geboortegewicht



 POPS

◦ < 32 weken zwangerschapsduur of < 1500 gram 

geboortegewicht

◦ frequent ontwikkelingsproblematiek



 POPS

◦ < 32weken zwangerschapsduur of < 1500 gram 

geboortegewicht

◦ frequent ontwikkelingsproblematiek

◦ geen geïsoleerde spraaktaalontwikkelingsproblemen

Knuijt S, Sondaar M. De spraak-taalontwikkeling van ex-premature 

kinderen op de leeftijd van vijf jaar. Tijdschr Kindergeneeskd.2001;69: 

nr 2, 43-9





Percentage kinderen geplaatst op cluster 21

 0,4% van alle basisschoolleerlingen

Leeftijd plaatsing op cluster 2 (Arnhem/Nijmegen, 2012)2

 gemiddelde: 5 ½ jaar
 25% op of na 6 jaar en 5 maanden

Leeftijd start logopedie (leerlingen cluster 2, Arnhem/Nijmegen, 
2012)2

 gemiddelde: 3 jaar en 7 maanden
 25% op of na 4 ¼ jaar

1 cijfers DUO
2 cijfers eigen onderzoek (TNO)
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verbetering mogelijk ?



 doelstelling: 
◦ inzicht in risicofactoren voor TOS

◦ ontwikkeling predictie model vroegtijdige opsporing TOS (PreT

studie)

 met TNO, afdeling child health

 met subsidie van ZonMW

http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/development-of-a-prediction-model-

for-the-early-identification-of-specific-language-impairment-sli/samenvatting/
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cases kinderen met TOS

kinderen op speciaal onderwijs school cluster 2 

strenge criteria:

 IQ > 85

 verschil tussen verbale en overige intelligentie > 1.5 SD

 achterstand ( > 1.5 SD) in ≥ 2 aspecten van de 

taalvaardigheden
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506 kinderen

cases (n = 253): kinderen op SO school cluster 2 

gematched op geslacht en geboortedatum met

controles (n = 253): kinderen op reguliere basisscholen

JGZ dossier opgezocht



 familie kenmerken

 perinatale gegevens

 kenmerken van VanWiechenonderzoek, 

◦ oa communicatie



Sterke kanten:

• bevestigde diagnose TOS 

• gegevens vastgelegd voor diagnose

• geen recall bias



Is er een relatie tussen perinatale factoren en 

later hebben van TOS?

preventie

inzicht in pathogenese





Zwangerschap

TOS groep controle groep p

(n=253) (n=253)

duur(wkn) 39.7 (1.80) 39.4 (1.99) 0.19

(S.D.)



Zwangerschap

TOS groep controle groep p

(n=253) (n=253)

duur(wkn) 39.7 (1.80) 39.4 (1.99) 0.19

geboortegewicht 3440 (579) 3426 (633) 0.79

(gr)

(S.D.)
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bevalling

TOS groep controle groep p

duur (uren) 6.22 (7.01) 6.88 (8.53) 0.35

uitdrijving (min)           21.3 (31.4) 21.5 (26.0) 0.92
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geen significante relatie tussen perinatale risicofactoren 

en TOS,

mogelijk Apgar score wel van invloed

Diepeveen FB, De Kroon ML , Dusseldorp E, Snik AFM. 

Among perinatal factors, only the apgar score is associated with specific language impairment.

Dev Med Child Neurol. 2013 Jul;55(7):631-5. doi: 10.1111/dmcn.12133.



 leeftijd ouders

 plaats in kinderrij

 borstvoeding direct na geboorte
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*

* significant verschillend (p= 0,02)
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kinderen met TOS :

 een jongere moeder

 minder vaak eerstgeborenen 

 minder vaak borstvoeding direct na de geboorte

onvoldoende bruikbaar voor screening





communicatie/taalkenmerken van Wiechenonderzoek
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voor ieder taalkenmerk:

het percentage min-scoorders bij cases en controles
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P-waarde: resultaat van  logistische regressie analyse, gecorrigeerd voor leeftijd.

Leeftijdsnorm

in mnd

Taalkenmerk Cases

% min

Controles

% min

P

15 Zegt 2 geluidswoorden met begrip 32 23 0.04

15 Begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen 3 3 0.72

18 Zegt 3 “woorden” 46 12 <0.01

18 Begrijpt spelopdrachtjes 12 1 <0.01

24 Zegt “zinnen” van 2 woorden 73 12 <0.01

24 Wijst 6 lichaamsdelen aan van pop 39 5 <0.01

30 Noemt zichzelf bij eigen naam of ik 53 2 <0.01

30 Wijst 5 plaatjes aan in boek 36 1 <0.01



Cases Controles

Taalmijlpaal op 

leeftijdsnorm behaald

Min A B

Plus C D

Specificiteit van een test:  D / (B+D)
= hoe vaak de test aangeeft dat een kind dat de taalmijlpaal wel
op tijd haalt, later inderdaad geen taalontwikkkelingsstoornis
heeft.

Sensitiviteit van een test: A / (A+C)
= hoe vaak de test aangeeft dat een kind dat de taalmijlpaal
niet op tijd haalt, later een taalontwikkelingsstoornis blijkt te
hebben.



P-waarde: resultaat van  logistische regressie analyse, gecorrigeerd voor leeftijd.

Leeftijds-

norm

Taalmijlpalen Sensiti-

viteit

Specifi-

citeit

P

15 Zegt 2 geluidswoorden met begrip 32 77 0.04

15 Begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen 3 97 0.72

18 Zegt 3 “woorden” (39) 46 88 <0.01

18 Begrijpt spelopdrachtjes (40) 12 99 <0.01

24 Zegt “zinnen” van 2 woorden (41) 73 88 <0.01

24 Wijst 6 lichaamsdelen aan van pop (42) 39 95 <0.01

30 Noemt zichzelf bij eigen naam of ik (43) 53 98 <0.01

30 Wijst 5 plaatjes aan in boek (44) 36 99 <0.01



hoge specificiteit

 de meeste kinderen op het reguliere onderwijs bereiken 
de mijlpalen op tijd.

fout positieven: laag 

lage sensitiviteit

 de nodige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 
halen de mijlpalen ook op de leeftijdsnorm

fout negatieven: aanzienlijk



 LR+

= positive likelihood ratio

 de likelihood ratio is een maat voor de kracht 

waarmee de test bij positief resultaat de 

waarschijnlijkheid van ziekte verhoogt

 > 10 is aanwijzing voor een goede voorspeller
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Leeftijds-

norm

Taalmijlpalen Sensiti-

viteit

Specificiteit LR+

15 Zegt 2 geluidswoorden met begrip 32 77 1.39

15 Begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen 3 97 1.19

18 Zegt 3 “woorden” 46 88 3.80

18 Begrijpt spelopdrachtjes 12 99 8.47

24 Zegt “zinnen” van 2 woorden 73 88 6.11

24 Wijst 6 lichaamsdelen aan van pop 39 95 7.10

30 Noemt zichzelf bij eigen naam of ik 53 98 23.79

30 Wijst 5 plaatjes aan in boek 36 99 37.44

36 Zegt ‘zinnen” van 3 of meer woorden 48 100 108.48

36 Is verstaanbaar voor bekenden 55 97 18.76

42 Praat spontaan over gebeurtenissen thuis/peuterspeelzaal 28 99 29.56

42 Stelt vragen naar “wie”, “wat” , “waar” en “hoe” 35 98 19.00

48 Is goed verstaanbaar voor onderzoeker 68 95 13.89

48 Stelt vragen naar “hoeveel”, “wanneer” en “waarom” 44 96 10.01

56



 Specificiteit van bijna alle taalitems in het VWO is goed: 

Meeste kinderen met een “normale” taalontwikkeling bereiken 

de taalmijlpaal op de leeftijdsnorm

 Sensitiviteit van alle taalitems is lager: 

Nogal wat kinderen met een TOS bereiken ook de taalmijlpaal 

op de leeftijdsnorm

57

Failure to meet language milestones at two years of age is predictive of specific language 

impairment.

Diepeveen FB, Dusseldorp E, Bol GW, Oudesluys-Murphy AM, Verkerk PH.

Acta Paediatr. 2016 Mar;105(3):304-10. doi: 10.1111/apa.13271.



 NB kinderen met late start en daarna geen TOS 

(misschien door therapie) zijn in controle groep

(NB hele kleine groep)

 geen kinderen met andere beperkingen in dit onderzoek

afhankelijk van klinische blik.
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 niet halen van een taalmijlpalen/taalkenmerken van 

Wiechenonderzoek vanaf leeftijd 2  jaar is reden tot zorg!

maar het wel halen van taalmijlpalen/taalkenmerken van 

Wiechenonderzoek is geen reden tot uitsluiten TOS!
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zijn er nog vragen?

proefschrift:

babettediepeveen@hotmail.com
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https://www.globalacademicpress.co

m/ebooks/babette_diepeveen
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