
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: 

TOS-port ret ten 

Korte videoport ret ten van mensen met  TOS van verschillende leeft ijden. Deze kunnen gebruikt  

worden om kennis over TOS en het  begrip voor mensen met  TOS te vergroten.  

Videoport ret ten



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, jongeren en volwassenen met  TOS en hun systeem.

Vergroten van de kennis over TOS en het  begrip voor mensen met  TOS.   



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 

De serie bestaat  uit  11 online videoport ret ten van ongeveer 3 minuten. De port ret ten kunnen 

worden bekeken door iedereen die dat  wil. Professionals kunnen een of meer videoport ret ten 

gebruiken t ijdens een intakegesprek of in de psycho-educat ie over TOS voor cliënten, leerlingen, 

ouders en systeem.  

Het is moeilijk voor te stellen wat  TOS is en wat  het  betekent  om TOS te hebben. In de 

TOS-port ret ten vertellen kinderen, jongeren en volwassenen met  TOS en ouders van kinderen met  

TOS erover.  

We maken kennis met  een gezin waarin vader en dochter TOS hebben. We horen ervaringen met  

het  reguliere onderwijs, het  speciaal basisonderwijs en het  voortgezet  speciaal onderwijs. We 

stappen in de getekende wereld van een moeder van M arokkaanse komaf die niet  in beeld wil, maar 

wel wil vertellen over haar zoon met  TOS. En we horen jongeren en jongvolwassenen met  TOS over 

hun ervaringen in het  mbo, met  werk, sport  en begeleid wonen.  

Geen

Niet  van toepassing 

Niet  van toepassing 



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering

Auteur

Ontwikkelaars

Beheerders van het product 
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Bestelwijze

Tags

Inge Doorn, Jessica Ernest , Jérôme Vergne. 

Deelkracht  

Kentalis, Auris, NSDSK. 

15 oktober 2022  

communicat ie@deelkracht .nl 

Grat is online te bekijken via TOS-port ret ten - Deelkracht  

#TOSport ret ten #Videoport ret tenTOS #filmpjesover TOS  

Voor de cliënt  zijn hier geen kosten aan verbonden 

Jongeren en volwassenen met  TOS en ouders van kinderen met  TOS zijn geworven via de drie 

erkende instellingen van Deelkracht , sociale media, FOSS, SpraakSaam en Samen TrOtS. De 

projectgroep bestond uit  onderzoekers van Kentalis, Auris en NSDSK. De project leiding was in 

handen van een onderzoeker van Deelkracht , de projectuitvoering (scripts, opnamen, montage, 

voice-over) was in handen van een beleidsmedewerker van de FODOK en twee 

ervaringsdeskundigen. 


