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Communicatieve taaltherapie 
 
Binnen onze praktijk behandelen wij kinderen met  
taalproblemen. De behandeling wordt op het kind afgestemd. 
Eén van de mogelijkheden is om dit via communicatieve 
taaltherapie te doen.  
 
Communicatieve taaltherapie houdt in dat de therapie  
interactief, functioneel en doelgericht is. Er wordt gewerkt  
met concreet materiaal om de communicatie zo natuurlijk  
mogelijk te laten verlopen.  
 
Voor wie 
Communicatieve taaltherapie is in eerste instantie bedoeld  
voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze  
stoornis kan zich manifesteren op diverse gebieden van de  
taalontwikkeling zoals de woordenschat, zinsontwikkeling  
of de pragmatiek.  
 
Directe en indirecte therapie  
Niet alleen de behandeling door de logopedist is van belang. De 
begeleiding door de ouders, de indirecte therapie, is net zo 
belangrijk. Ouders krijgen tijdens de behandeling ideeën 
aangereikt om thuis de oefeningen te kunnen herhalen. De 
oefeningen worden zo concreet mogelijk meegegeven. 
Afhankelijk van het doel van de behandeling worden er 
passende oefeningen gedaan. Bijvoorbeeld bij het tafeldekken  
benoemen wat je neerlegt (woordenschat), of het toepassen  
van een bepaalde zinsstructuur (zinsontwikkeling).  
 
Adviezen  
Tijdens de behandeling worden adviezen gegeven 
over hoe ouders en eventueel schoolleerkracht het kind zo goed 
mogelijk kunnen ondersteunen wat betreft de taalontwikkeling.  
Enkele veel voorkomende adviezen zijn: 
- geef het kind voldoende ruimte, wacht alvorens aan te vullen 
- probeer imitatie uit te lokken en model te staan 
- benoem veel dingen die je aan het doen bent, al lijkt het nog zo  
  vanzelfsprekend.  
 

 

 

 

Voorlichting 

of vragen? 

 
Neem gerust contact 

met ons op 
 

 
 
 

Logopedisten 

Hetty Braam 

Paula Oosterhuis 

Hinke Alie de Boer 

Nydia Kiestra 

Anne Hoving 

 
Locaties 

Beilen 
Schoolstraat 6, 9411 PB 

Tel: 06 10610371 

 

Westerbork 
Groeneweg 3, 9431 BJ 

Tel: 06 10610371 

 

Smilde 
De Sluiskampen 48, 9422 AP 

Tel: 06 25226991 

 

Dwingeloo 
Entingheweg 18b, 7991 CC 

Tel: 0521 590060 

 

Diever 
Raadhuislaan 6, 7981 EM 

Tel: 0521 590060 

 

Hoogeveen 
Leeuweriklaan 7b, 7905 CA 

Tel: 06 53521229 

 

Website: 
www.logopedie-coaching.nl 

 
Email: 

info@logopedie-coaching.nl
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