
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: 

ToM  en ToM mie

De ToM -t raining is gericht  op de sociaal-emot ionele ontwikkeling. Tijdens de t raining leert  het  kind 

in groepsverband de gevoelens, gedachten en intent ies van anderen beter te lezen en te begrijpen. 

Het  kind vergroot  hiermee het  inzicht  in zichzelf en in de ander, waardoor het  makkelijker 

aansluit ing vindt  bij leeft ijdsgenoten en zich beter kan redden in sociale situat ies. De ouders maken 

deel uit  van de behandeling.



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

De ToM (mie)-t raining is een groepsaanbod voor kinderen met  een audit ieve beperking èn hun 

ouders, verdeeld in twee leeft ijdsgroepen. ToM mie-t raining voor kinderen in de leeft ijdscategorie 

van groep 3, 4 en 5 van het  primair onderwijs (5-8 jaar); 

ToM -t raining voor de leeft ijdcategorie van groep 6, 7 en 8 van het  primair onderwijs (9-12 jaar). De 

t raining kan zowel prevent ief als curat ief worden ingezet . Comorbiditeit  is op voorhand geen 

contraindicat ie mits de client  voldoende kan profiteren van het  aanbod. 

ToM mie-t raining: Het  zelfbesef van jonge kinderen met  een audit ieve beperking vergroten en 

versterken. ToM -t raining: Kinderen met  een audit ieve beperking vaardiger maken in het  inschat ten 

van gevoelens, gedachten en intent ies van zichzelf en anderen. 



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 t raining is in groepsverband. Het  ouderaanbod wordt  gegeven door een maatschappelijk werker. 

Het  kinderaanbod door een logopedist / gezinsbegeleider en een gedragswetenschapper. De t raining 

wordt  aangeboden in twee blokken van elk 4 bijeenkomsten, ouders en kinderen volgen deze op 

hetzelfde moment  in een parallelsessie. Een bijeenkomst  duurt  2 uur. Tussen de 2 blokken is een 

pauzeperiode van ca 4-6 weken, deze pauzeperiode geeft  ruimte voor inbedding van het  eerste deel 

van de behandeling. 

Er wordt  gewerkt  met  thuisopdrachten om de t ransfer naar de dagelijkse situat ie te bevorderen. 

Voorafgaand aan de t raining vinden een intakegesprek en een voormet ing plaats. Op deze manier 

kan het  behandelaanbod op maat  geboden worden binnen de groepen. Er is een tussenevaluat ie en 

een eindgesprek. Hierbij wordt  ook een namet ing verricht  om naast  de observat iegegevens vanuit  

de t raining ook object ief zicht  op de vorderingen van het  individuele kind te krijgen. 

Elke bijeenkomst  staat  zowel voor ouders als kind eenzelfde element  uit  de ToM -ontwikkeling 

centraal. Via beeldmateriaal, spel en gesprekjes krijgen kinderen op speelse wijze sociale 

leermomenten aangeboden. Ouders krijgen binnen het  ouderprogramma, aan de hand van een 

gericht  t rainingsaanbod ondersteund met  diverse oefeningen en powerpoints, kennis over de 

ToM -ontwikkeling. Zij ontvangen handreikingen over de manier waarop zij hun kind kunnen 

ondersteunen bij de ToM -ontwikkeling. 

Tijdens het  eindgesprek wordt  gekeken waar het  kind staat  in zijn/ haar ToM -ontwikkeling en welke 

vervolgstappen eventueel nodig zijn. Dit  kan variëren van thuisbegeleiding in de vorm van video 

hometraining; begeleiding op school tot  nadere (gedrags)diagnost iek.

Om de ToM -t raining opt imaal vorm te geven binnen de organisat ie, wordt  sterk aanbevolen de 

t rain-de-t rainer cursussen te volgen bij de auteurs van de behandelmodules. Daarbij is het  van 

belang dat  de t rainers zich verdiepen in de theoret ische en prakt ische achtergrond van iedere 

bijeenkomst . Om een verdiepingsslag binnen de behandeling te maken is kennis over de 

ToM -ontwikkeling een vereiste. 

Om de t raining te kunnen geven is vaardigheid in de begeleiding van groepen vereist . Het  

kinderprogramma wordt  gegeven door een logopedist / gezinsbegeleider of pedagogische werker 

(HBO geschoold) en een universitair geschoold gedragskundige. Het  ouderprogramma wordt  

gegeven door een maatschappelijk werker (of een gezinsbehandelaar met  gelijksoort ige 

gespreksvaardigheden). 

Niet  van toepassing 

Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht  naar de ToM -t raining. De behandelmodules 1 en 

2 bevat ten echter een uitgebreide literatuurstudie, deze zijn mede een aanleiding geweest  voor de 

ontwikkeling van de t raining. 



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering

Auteur

Ontwikkelaars

Beheerders van het product 

Ontwikkeldatum

Contactpersoon

Bestelwijze

Tags

Evelie Wesselink (logopedist /  gezinsbehandelaar) en Anke van der M eijde (GZ-psycholoog)

Pento Vroegbehandeling Zwolle

Pento Vroegbehandeling Zwolle

Behandelmodule 1: november 2019   Behandelmodule 2: september 2022 

tomtraining@pento.nl

ht tps:/ / pento.nl/ gehoor/ cursusaanbod-dove-en-sh-kinderen/ tom-t raining-voor-kinderen-6-tot -12-jaar-en-hun-ouders/

Vroegbehandeling, doof, slechthorend, gezinsbegeleiding, CI, cursus, ouders, horen, 

sociaal-emot ionele ontwikkeling, Theory of M ind, professionals, behandelmodule, ToM , ToM mie, 

primair onderwijs

Er zijn twee t rainingen voor professionals. Kosten: 415 euro (geen BTW) inclusief lunch en 

boek.Tijdsinvestering 7 uren. De t rain-de-t rainer cursussen worden gegeven in Utrecht . Ook is 

incompany mogelijk op aanvraag.

Deze intervent ie is tot  stand gekomen binnen de prakt ijk van de Vroegbehandeling aan  kinderen 

met  een audit ieve beperking vanuit  de behoefte om (prevent ief) bij te dragen aan een posit ief 

verlopende sociaal-emot ionele ontwikkeling. Het  product  is via pilots bij Pento Vroegbehandeling tot  

stand gekomen. Vervolgens zijn er twee behandelmodules ontwikkeld die in boekvorm beschikbaar 

zijn gemaakt  voor professionals.  

De ToM -t rainingen zijn opgenomen in de volgende boeken: 

- Theory of M ind – vanuit  jezelf naar de ander (Anke van der M eijde en Evelie Wesselink, 

september 2022)

- Theory of M ind – gevoelens, gedachten en intent ies (Evelie Wesselink en Anke van der M eijde, 

november 2019) 


