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Doelen  

• Een beeld geven van onze doelgroep 

• Onze visie op de behandeling van kinderen met een auditieve 
beperking toelichten 

• Een beeld geven van ons team en het behandelaanbod 
binnen de Vroegbehandeling Auditief 



Pento 

• Wij onderzoeken, begeleiden en adviseren bij vragen op het 
gebied van taal, spraak en/ of gehoor 

 

• Diverse locaties in Noord-, Oost- en Midden Nederland 
- Amersfoort 

- Apeldoorn 

- Assen 

- Ede 

- Leeuwarden 

- Hengelo  

- Utrecht 

- Zwolle  



Zorg voor kinderen binnen Pento  

De audiologische centra leveren onderzoek, diagnostiek, advies 
en (kortdurende) begeleiding voor kinderen waarbij vragen zijn 
over het gehoor en/of de taal-spraakontwikkeling, al dan niet 
gecombineerd met vragen over de algehele ontwikkeling en het 
gedrag. 

 

Pento Vroegbehandeling levert behandeling en begeleiding aan 
slechthorende / dove kinderen en aan kinderen met ernstige 
taal-/spraakproblemen (verwijzing via de audiologische centra of 
medisch specialist). 



Team Vroegbehandeling 

• Gedragswetenschapper (behandelcoördinator) 

• Teamleider   

• Gezinsbegeleiders (met logopedische of pedagogische 
achtergrond) 

• Pedagogisch medewerker & logopedist behandelgroep 

• Slechthorende/dove pedagogisch medewerker 
behandelgroep 

• Maatschappelijk werker 

• Docent gebarentaal 

• Audioloog (nauw betrokken via het AC) 



Doelgroep Vroegbehandeling 

• verwijzing door AC / medisch specialist 

• een gehoorverlies van 35 dB of meer bij het beste oor  

• leeftijd  

• zintuigelijke gehandicaptenzorg (ZG-zorg), wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering  

 



 

 

Bas is een pasgeboren baby. Bij de neonatale gehoorscreening thuis door de 
JGZ-verpleegkundige enkele dagen na zijn geboorte is twee keer uitval 
geconstateerd. 
 
Bas wordt conform de landelijke richtlijn voor vervolgonderzoek 
doorverwezen naar het Audiologisch Centrum (AC) van Pento. Op het AC 
vindt audiologische diagnostiek plaats onder gecontroleerde akoestische 
omstandigheden. Bas blijkt beiderzijds een ernstig gehoorverlies te hebben.  

 



Via het AC wordt een diagnostische hoortoestelaanpassing opgestart. De 
audioloog verwijst de ouders door naar de Vroegbehandeling. De 
gezinsbegeleiding wordt opgestart en de ouders starten daarnaast met de 
eerste gebarencursus zodat de vroege communicatie tussen ouder en kind zo 
goed mogelijk verloopt.  

 



Waarom is Vroegbehandeling zo 

belangrijk?  
• Auditieve beperking heeft een grote impact op verschillende 

ontwikkelingsdomeinen 

Communicatie-, taal- en interactieproblematiek  

 

• Vroegtijdige interventie: 

- Van belang voor het revalidatieproces 

- Van belang voor de taal-/spraak- en communicatieve 
ontwikkeling (taalgevoelige periode) 

- Van belang voor de sociaal emotionele ontwikkeling  



Welke moeilijkheden komen zoal 

voor bij onze doelgroep?  

Moeite met het horen en/ of verstaan van spraak en geluiden 
(afhankelijk van ernst gehoorverlies in welke mate). 

 

• Taal-/spraakproblemen 

• Communicatieproblemen  

• Het missen van informatie (‘incidenteel leren’) 

• Gedragsproblemen (bijv. frustratie, boosheid, laag zelfbeeld) 

• Sociaal-emotionele problemen (TOM) 

 

 

 



Flintstones animatie 



Visie 

Optimale ontwikkelingskansen voor het auditief beperkte kind  

• Wij begeleiden en behandelen het kind met een auditieve 
beperking als geheel en werken systeemgericht 

• Zorg op maat 

• Grote betrokkenheid van ouders in het begeleidingsproces 

• Belemmering ouders in de natuurlijke communicatie zoveel 
mogelijk voorkomen d.m.v. stimuleren van plezier in de 
communicatie en stimuleren van sensitiviteit en responsiviteit 
binnen de interactie 

• Op jonge leeftijd breed insteken (o.a. horende en dove identiteit, 
NGT en NmG, werken met rolmodel) 

 



Belangrijke onderwerpen begeleiding 

 Hoorontwikkeling 

- het detecteren, identificeren, discrimineren en interpreteren van 

geluid en gesproken taal  

- dragen van de hoorapparatuur 

- stimuleren van de hoorontwikkeling 

 

 Communicatie 

Er wordt gekeken naar en gewerkt aan de communicatieve intentie 

en de aanwezigheid en het gebruik van communicatieve functies en 

taalvoorwaarden.  

 

 Taal-/spraakontwikkeling 



Gezinsbegeleiding 
• Gezinsbegeleider (met logopedische of pedagogische 

achtergrond) 

• Huisbezoeken 

• Behandeldoelen / behandelplan 

• Natuurlijk communiceren  
 
 



Gezinsbegeleiding  
 

• Hanen principes 

• Informatie voor netwerk 

• Externe contacten  

• Video Home Training 

• Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding  

 

 

• Maatschappelijk werk  

 



Behandelgroep Wapper 

- Voor kinderen van 1,5 – 4 jaar  

- Taal, communicatie en hoorontwikkeling centraal  

- Individuele behandeling en groepsbehandeling 

- 2 pedagogisch medewerkers en logopedist 

- Rolmodel  

- Gebaren: NmG en NGT   

- Thema-ochtenden ouders 



Volgen van de ontwikkeling  

• Behandelingsgerichte diagnostiek:  

- Evaluerende diagnostiek 

- Verdiepende diagnostiek  

 

Behandelmonitor 

 

MDO – evaluatiebesprekingen  

 

 



Cursusaanbod  

• Ouder-kind groep 

• Oudercursussen: o.a. omgaan met je dove / slechthorende 
kind, interactief voorlezen 

• Gebarencursussen voor ouders en andere betrokkenen 

• AJONGH-training 

• TOM-training 



Schoolkeuze 

• Advies 

• Aanvraag cluster 2 ondersteuning (via trajectbegeleider 
Kentalis) 
= Licht, medium of intensief arrangement  

 



Vragen?  


