
Metaphon bij articulatiestoornissen  
Wij behandelen regelmatig kinderen met articulatiestoornissen. Bij een 
articulatiestoornis wordt een klank of meerdere klanken niet goed 
uitgesproken. Dit tast de verstaanbaarheid aan en vaak is het frustrerend 
voor een kind dat hij niet wordt verstaan door zijn omgeving.  
Nicole heeft onlangs de cursus Metaphon gevolgd: behandeling van 
fonologische articulatiestoornissen bij kinderen tot ongeveer zes jaar. 
Fonologisch wil zeggen dat klanken niet worden uitgesproken of worden 
vervangen door een andere klank bij spreken.  De behandelmethode 
Metaphon steekt in op de bewustwording van verschillende 
klankeigenschappen: bijvoorbeeld een /t/ maak je voor in je mond met 
je tong en een /k/ maak je achter in je keel. Het kind leert op een 
speelse manier de klankeigenschappen en de therapeut laat de 
verschillende klankeigenschappen horen. Het kind hoeft de 
verschillende klanken/woorden hierbij niet eindeloos uit te spreken. Er 
worden veel plaatjes gebruikt en samen met de therapeut is het kind op 
een speelse manier bezig om de verstaanbaarheid te verbeteren. Onze 
ervaringen met de methode Metaphon zijn erg positief: Kinderen 
reageren enthousiast op de methode!   
 
Het Taalgroepje;  Spreken in een groep, hoe doe je dat? 
Wanneer een kind een gemiddelde taalontwikkeling heeft maar 
nauwelijks durft te spreken in een groep kan gekozen worden voor een 
groepsbehandeling waarbij de pragmatische vaardigheden gestimuleerd 
worden. Hierbij valt te denken aan; communicatieve vaardigheden, 
conversatievaardigheden en verhaalopbouw. Gespreksvoering en Vrij-uit 
durven spreken staan hierbij centraal. De groepsgrootte is maximaal 4 
personen. Deze manier van behandeling wordt 100% vergoed vanuit de 
zorgverzekering. De eerste groepen starten na de zomervakantie op de 
locaties Beilen en Smilde. 
  
Openingstijden tijdens de zomervakantie 
De praktijk is tijdens de zomervakantie geopend. In de weken dat de 
eigen logopediste op vakantie is zal de behandeling indien nodig of 
gewenst worden waargenomen door een collega. 
 
 

Namens ons hele team wensen wij u een fijne vakantie!! 
 
 
 


