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Een taal- ontwikkelingsstoornis (TOS) kan een mensenleven ingrijpend beïnvloeden. 
Ook omdat de buitenwereld vaak geen idee heeft. Daarom is het WereldTOS-dag 
vandaag. Maar wat is een TOS? 

 

Leven met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan knap lastig zijn. Stel, iemand vraagt je 
iets. ‘Zat je met je schoen in het zand?’ Of: ‘Zat er zand in je schoen?’ Twee zinnen die voor 
de gemiddelde luisteraar volstrekt duidelijk zijn, maar bij iemand met een TOS voor 
verwarring kunnen zorgen. Je hoort woorden, maar je begrijpt de context niet of niet meteen, 
zegt therapeute Christel Hofland. 
Mensen met TOS kennen vaak weinig woorden. Ze maken kromme zinnen of laten woorden 
weg. Of ze beginnen midden in een verhaal. Zelfs hoogbegaafde mensen kunnen TOS 
hebben, vertelt Hofland in haar kamer bij Kentalis in Roermond. „Je hebt de stoornis als je 
taalvaardigheid ver achterligt bij wat je mag verwachten op basis van intelligentie.” 
Het zal niet verrassen dat kinderen al op de basisschool vastlopen. Ook foute diagnoses 
komen voor. Zo wordt het wel eens als ‘autisme’ uitgelegd wanneer iemand moeite heeft met 
taal en zich terugtrekt. Anderen verbergen het, ziet Hofland. Zij hebben dan een strategie 
ontwikkeld, bijvoorbeeld door zelf veel aan het woord te zijn of door te dagdromen. 
Logopediste Chantal Verstappen spreekt van een „onzichtbare beperking”. 
Hofland en Verstappen werken bij Koninklijke Kentalis Noord- en Midden-Limburg. Die 
organisatie biedt onderzoek, zorg en onderwijs aan mensen met beperkingen in horen en 
communiceren; doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn, of omdat ze 
communicatieproblemen hebben door een TOS. Taalontwikkelingsstoornissen komen meer 
voor dan je zou denken: 5 tot 7 procent van de mensen heeft een variant, zij het in diverse 
gradaties. Verstappen: „In een klas van dertig leerlingen, gaat het gemiddeld om minimaal 
één of twee kinderen. Als je problemen hebt met het begrijpen én gebruiken van de taal, is 
dat een ernstigere beperking dan als je taal alleen niet goed kan gebruiken.” 

Emotioneel 

Christel Hofland begeleidt mensen van vijf tot begin twintig jaar individueel als die sociaal en 
emotioneel moeite hebben met hun TOS. „Je kunt je voorstellen wat dat met een kind doet. 
Stel, de klas gaat uit. De kinderen hebben al besloten verstoppertje te spelen en iemand 
aangewezen die gaat zoeken. Een kind met TOS krijgt dat wellicht niet mee. Wat je bij deze 



kinderen ziet, is dat ze meer miscommunicatie meemaken en veroorzaken en sneller ruzie 
krijgen. Vrienden maken en houden wordt lastig.” 
De stoornis valt te behandelen, maar gaat niet over. Het is zaak om er zo vroeg mogelijk aan 
te werken. Niet toevallig begint dat al in de peuterleeftijd. Verstappen: „Je taalgevoelige 
periode, de tijd waarin je het best leert, loopt tot je achtste levensjaar. Natuurlijk leer je wel 
woorden bij. Je kunt het gat tussen intelligentie en taal kleiner maken, maar het wordt nooit 
helemaal rechtgetrokken.” 

Depressies 

In de puberleeftijd komen er niet zelden psychische problemen bij. Hofland ziet bijvoorbeeld 
angststoornissen en depressies. „TOS heeft invloed op alle ontwikkelingsgebieden. Alleen al 
omdat leren moeilijker gaat, hebben ze ook moeite met ‘begrijpend lezen’: wat woorden 
betekenen en wat het verband is.” Er zijn kinderen met TOS die het reguliere onderwijs door-
lopen zonder ondersteuning. Er zijn ook leerlingen die wel hulp krijgen,. Zij krijgen logopedie 
of ondersteuning door ambulante begeleiders van een ‘cluster 2 school’, die onderwijs 
bieden voor kinderen met communicatieproblemen. Denk aan De Taalbrug Junior in Venlo 
en de Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek en Roermond. 
Kentalis Limburg biedt zorg voor kinderen en volwassenen met TOS. Bij het UWV kun je 
aangeven dat je zo’n stoornis hebt. Er is zelfs een organisatie, Werkpad, die deze mensen 
helpt bij het vinden van werk. 
Christel Hofland en haar collega wijzen op het belang om taalontwikkelingsstoornissen 
maatschappelijk bespreekbaar te maken. „TOS kan zo van invloed zijn in een mensenleven. 
Alles om ons heen is taal.” 
 


