
Naam product

Categorie 

Samenvatting

Financiering

Clientprofiel

Beschrijving interventie, 
leeraanbod of instrument

Geef aan of sprake is van: 

Toelichting: 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Jeugdwet

Anders, namelijk:

 CP 1  Cliënt met een gehoorbeperking tussen 0 en 1 jaar oud

 CP 2  Dove of ernstig slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 3  Slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 4  Dove of ernstig slechthorende cliënt met CI tussen 0,5 en 5 jaar oud

 CP 5  Doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar oud

 CP 6  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 1,5 en 5 jaar oud

 CP 7  Dove of slechthorende cliënt tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 8  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 9  Doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar oud

 CP 10  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 11  Dove of slechthorende cliënt tussen 12 en 18 jaar oud 

 CP 12  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 12 en 18 jaar oud

 CP 13  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 12 en 23 jaar oud

 CP 14  Vroegdove volwassen cliënt 

 CP 15  Plotsdove of laatdove volwassen cliënt

 CP 16  Slechthorende volwassen cliënt

 CP 17  Doofblinde volwassen cliënt

 CP 18  Cliënten met een auditieve en/of communicatieve verstandelijke  

 beperking tussen 0 en 18 jaar oud

 CP 19  Volwassen cliënten met een auditieve en/of communicatieve  

 verstandelijke beperking

 Niet van toepassing

Een interventie/methodiek ten behoeve van behandeling

Leeraanbod

Een instrument t.b.v. diagnostiek, behandeling of wetenschappelijk onderzoek  

(bijv vragenlijsten, tools, tests)

Anders/overig: 

ImPACTOS 

ImPACTOS is een bewezen effect ief programma voor indirecte behandeling met  ouders van  

kinderen met  TOS. De logopedist  leert  ouders taalst imulering in een 1 op 1 set t ing. 



Zorgprogramma

Voor wie?  

Doelgroep

Doelstelling/doelen 

of leerdoelen

(circa 5 regels)

 Professional

 Ouders

 Systeem

 Client

 ZP 1 Behandeling DSH-cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe omgeving 

 ZP 2  Persoons- en systeemgerichte behandeling DSH-cliënt tussen 5 en 18 jaar

 ZP 3 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor DSH-cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 4 Kortdurend diagnostiek- en behandeltraject voor DSH-cliënt tussen  

 5 tot 18 jaar 

 ZP 5  Persoons- en systeemgerichte behandeling vroegdove volwassene

 ZP 6  Persoons- en systeemgerichte behandeling plots/laatdove of slechthorende 

  volwassene

 ZP 7 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS binnen gezin en directe omgeving  

 (zonder groep) 

 ZP 8 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS in een therapeutische omgeving  

 (met groep) 

 ZP 9  Persoons- en systeemgerichte behandeling cliënten met een TOS tussen  

 5 en 23 jaar 

 ZP 10 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar 

 ZP 11 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar

 ZP 12 Behandeling doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving 

 ZP 13 Behandeling doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving

 ZP 14 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 15 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde volwassene

 ZP 16 Behandeling ACVB-cliënt binnen gezin en directe omgeving

 ZP 17 Communicatiediagnostiek en -training voor ACVB-cliënt

 ZP 18 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor dove cliënt vanaf  

 5 jaar 

 ZP 19 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor cliënt met een  

 TOS vanaf 5 jaar 

 ZP 20 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor CMB-cliënt   

 Niet van toepassing

Kinderen met  (vermoeden van) TOS en/ of ernst ige spraakontwikkelingsstoornis en hun 

ouders/ verzorgers. Leeft ijd kinderen: vanaf 2;6 jaar. De effect iviteit  van de behandeling is 

onderzocht  bij eentalige kinderen en hun ouders, maar onder voorwaarden is het  gebruik bij 

meertalige kinderen ook mogelijk. 

De behandelend logopedist :1. vertaalt  de hulpvraag van ouders en de impact  van de TOS in het  

dagelijks leven naar SM ART geformuleerde logopedische behandeldoelen voor het  kind; 2. 

observeert  en analyseert  de taalst imulerende capaciteiten van ouders in de ouder-kind interact ie; 3. 

en ouders hebben overeenstemming over de soort  taalst imulerende st rategieën voor het  kind, 

passend bij het  taalniveau-ontwikkelingsniveau-temperament-prikkelverwerking,



Opzet (het hoe, vaak,  

waar en met wie?)

(circa 10 regels)

Inhoud van de interventie

(circa 20 regels)

Voorwaarden voor gebruik 

(circa 10 regels)

Onderzoek

Toetsing 

Het behandelprogramma bestaat  uit  12 behandelingen waarin de logopedist  ouders interact ieve en 

directe taalst imulerende technieken leert . De behandeling vindt  1x per 2 weken 50-60 minuten 

plaats, maar kan de frequent ie zo nodig aanpassen. De logopedist  werkt  met  ouders samen in een 

gelijkwaardige relat ie. De logopedist  kiest  de verschillende soorten technieken passend bij de aard 

van de TOS, de communicat ieve behoefte van het  kind en de capaciteiten en leerst ijl van ouders. 

Ouders krijgen directe feedback op hun vaardigheden. De behandeling is op maat , d.w.z. de 

logopedist  kiest  taalst imulering en oefening passend bij de aard van de TOS van het  kind en passend 

bij capaciteiten en leerst ijl van ouders.   

De logopedist  bespreekt  met  ouders rollen en taakverdeling in de indirecte logopedie. Daarna 

bespreekt  ze de inhoud van het  programma en bepaalt  samen met  ouders de behandeldoelen voor 

het  kind. Uitgangspunten zijn een gelijkwaardige relat ie tussen ouders en logopedist . De logopedist  

is expert  in taal-spraakverwerving, TOS en andere taal-spraak aandoeningen; de ouder is expert  van 

haar/ zijn kind, het  leertempo en de toepassing in het  dagelijks leven.  

De logopedist  leert  de ouder de taalst imulerende techniek als volgt  aan: 

1. Het  kind kiest  het  spelmateriaal, 

2. De logopedist  doet  de taalst imulerende techniek kort  voor met  het  kind in een spelsituat ie, terwijl 

de ouder observeert , 

3. De ouder doet  de taalst imulerende techniek na in een spelsituat ie met  het  kind, 

4. De logopedist  geeft  de ouder feedback en coaching t ijdens deze spelsituat ie, 

5. De logopedist  bespreekt  naderhand met  ouders wat  zij thuis toepassen, wanneer, hoe vaak, waar 

en eventueel met  wie nog meer, passend bij de gezinssituat ie. De ouder krijgt  informat ie voor een 

volgende techniek mee, 

6. Iedere behandeling start  met  bespreking van de ervaringen van ouders thuis en van eventuele 

vorderingen van het  kind. 

De logopedist  die ImPACTOS uitvoert  heeft :

1. minimaal 2 jaar behandelervaring met  kinderen met  TOS en hun ouders,

2. scholing in het  behandelprogramma gevolgd (zie: ht tps:/ / pento.nl/ opleidingen/ impactos/ ) en een 

cert ificaat  behaald.

Het  programma is effect ief gebleken bij eentalige ouders en kinderen. Werken met  ImPACTOS met  

meertalige ouders is onder de volgende voorwaarden mogelijk:

1. ouders beheersen voldoende Nederlands, zodanig dat  de logopedist  hen feedback en coaching in 

het  Nederlands kan geven. 

2. Nederlands taalaanbod bij voorkeur al vanaf de geboorte. 

De intervent ie is evidence based 

Publicat ies, onder andere:  Zwitserlood et  al. (juni 2020), Indirecte taaltherapie met  ouders van 

kinderen met  TOS. Nederlands Tijdschrift  voor Logopedie

Zwitserlood, M A, Wiefferink, CH & Gerrits, Ellen (submit ted, 2022), Intervent ion via parents for 

Dutch toddlers with DLD. Internat ional Journal of Language and Communicat ion Disorders



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering
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Indirecte taaltherapie, logopedie, taalontwikkelingsstoornis, TOS, spraakontwikkelingsstoornis, 

ouders, gezamenlijke besluitvorming, TOS-behandelgroep, peuter, kleuter, empowerment  ouders

Geen kosten voor ouders

Zie ook bovenstaande publicat ies. De gebruikers doelgroep (logopedisten) is bet rokken in het  

effectonderzoek en bij de doorontwikkeling van het  behandelprotocol uit  het  effectonderzoek naar 

het  behandelgramma ImPACTOS. Zij kregen semi-gest ructureerde, kwalitat ieve interviews waarna 

het  behandelprogramma is uitgebreid en aangepast . De deelnemende ouders van het  

effectonderzoek hebben een enquete ingevuld over hun ervaringen met  het  programma. Zij zijn 

verder niet  bet rokken geweest  bij de doorontwikkeling van het  behandelprogramma. 


