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Ouder van Bjorn 12 jaar   

Vaktherapie.  

 

Commissie samenleving 

Intro 

Vanaf groep 3 heeft Bjorn ondersteuning vanuit Auris vanwege een TOS die zich uit in fonologische 

problemen en problemen die zich uitdrukken in taal. Bjorn is erg onzeker over de verwerking van 

mondeling aangeboden informatie en raakt regelmatig in paniek. TOS staat voor 

taalontwikkelingsstoornis wat inhoud dat taal in de hersenen minder goed verwerkt wordt. Het is 

alsof je in je hoofd alle dozen met taalinformatie door elkaar staan. In overleg met school en de CJG-

coach is overeengekomen dat Bjorn erg veel baat heeft bij een non-verbale therapie ondersteuning.  

Aanloop met Centrum voor Jeugd en Gezin 

Om in aanmerking te komen voor de vak therapie moesten wij als ouders in overleg treden met de 

jeugdzorg. Dat was geen prettige ervaring omdat het net leek op een (ver)hoorcommissie. We 

begrijpen dat de zorg beoordeeld en verantwoord moet worden, maar niet op deze manier.  

Aangezien CJG (gemeente) geen contract hadden met beeldende vaktherapie moesten wij een PGB 

budget aanvragen. Dit is vrij ingewikkeld en heeft een hoop gesprekken en gedoe opgeleverd. De 

tarieven kwamen niet overeen waardoor wij ook nog een eigen bijdrage moesten betalen, waarover 

we niet door CJG geïnformeerd waren. Daarnaast hadden we het idee, dat we alles zelf moesten 

uitzoeken. Wanneer je niet een beetje capabel bent, zullen gezinnen al snel afhaken. Helemaal 

omdat je meerdere (ingewikkelde) formulieren moet invullen. Je zelf verantwoordelijk bent voor het 

budget, dus ook nog te maken krijgt met inlog/contact Sociale Verzekeringsbank, wat al met al erg 

veel tijd, werk en voor ergernis gezorgd heeft. De therapie was voor Bjorn heel positief. Wij vinden 

het raar dat je wel gewoon naar een psycholoog kan, maar een gespecialiseerde therapie zo 

omslachtig moet. 

Behandeling Bjorn 

Tijdens de therapie leert Bjorn omgaan met zijn onzekerheid en leert hij om rust te krijgen in zijn 

hoofd. De vaktherapie heeft niet alleen baat voor Bjorn maar ook voor ons als gezin. In diverse sessie 

hebben wij als gezin geleerd nog beter met elkaar en vooral met Bjorn met zijn TOS om te gaan. 

Bjorn kwam na een van de sessie thuis en zei dat zijn hoofd helemaal leeg was, dat had hij nog nooit 

meegemaakt. Dit kan hij zelf nu toepassen door een racebaan te gebruiken op papier en dan 

verschillende tekenbewegingen te maken.  
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