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Terugbetaling? 

Een fonologische stoornis valt onder 

taalstoornissen. Wanneer u voldoet aan de 

voorwaarden (voldoende achterstand en een 

normaal IQ en gehoor) betaalt uw ziekenfonds 

75% van de kostprijs voor logopedie terug. Dit 

geldt voor 384 sessies gedurende maximum 

twee jaar. Wanneer er enkel sprake is van een 

fonetische articulatiestoornis, valt u terug op de 

aanvullende ziekteverzekering. Deze is 

afhankelijk van de mutualiteit waarbij u 

aangesloten bent. Vraag bij de logopedist(en) 

van KiCK-start of uw ziekenfonds voor meer info. 
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Moeilijk 
verstaanbare 
kinderen 
Wat is een fonologische stoornis? 



 

Fonetische articulatiestoornis  

Wanneer men spreekt over uitspraakproblemen, 

denkt men meestal aan lispelen, of problemen 

met de uitspraak van bepaalde klanken zoals de 

/l/ en de /r/. Dit zijn fonetische 

articulatiestoornissen. De problemen zijn 

motorisch van aard; het kind heeft moeilijkheden 

met het correct vormen van bepaalde klanken. 

Tijdens de logopedische therapie wordt het 

correct uitspreken van de klank aangeleerd in 

stapjes: 

 op klankniveau  

 op lettergreepniveau  

 op woordniveau  

 op zinsniveau  

 in het spontaan spreken 

 

Fonologische taalstoornis  

Soms is het moeilijk om precies te benoemen 

waarom je kind moeilijk verstaanbaar is. Hij kan 

de meeste letters correct uitspreken, maar 

woorden worden in hun geheel vervormd. Er is 

dan mogelijk sprake van een fonologische 

stoornis. In de taalontwikkeling van een kind 

komen aanvankelijk verschillende fonologische 

processen voor. Dit zijn vereenvoudigingen die 

kinderen toepassen omdat ze nog niet alle 

klanken correct kunnen produceren. Naarmate de 

taalontwikkeling van het kind vordert, verdwijnen 

deze processen. Kinderen met een fonologische 

stoornis passen deze processen langer toe dan 

normaal, of vertonen abnormale 

vereenvoudigingprocessen. Voorbeelden van 

zulke processen zijn clusterreductie (stoel wordt 

toel), deletie eindconsonant (nek wordt ne), 

fronting (kaas wordt taas), backing (toe wordt 

koe), gliding (raam wordt jaam). 

Tijdens de logopedische therapie wordt niet 

direct geoefend op het produceren van klanken, 

maar verwerft het kind inzicht in de contrasten 

tussen klanken en het betekenisverschil tussen 

woorden. 

 

Wat kan ik zelf doen? 

Bied uw kind zoveel mogelijk taal aan. Speel 

samen spelletjes, vertel over de dingen die 

gebeuren, lees samen boekjes. Spreek alle 

woorden duidelijk uit. Ga de fouten van uw kind 

niet verbeteren of nadoen, maar herhaal het 

bedoelde woord gewoon rustig met de juiste 

uitspraak. 

 

 


