
 

MIJLPALEN IN DE SPRAAK- EN
TAALONTWIKKELING BIJ KINDEREN

Vermoed gehoorverlies als uw 
kind de mijlpalen niet tijdig haalt. 

Bespreek het zo snel mogelijk 
met uw huisarts/kinderarts

Gehoorverlies kan op elke 
leeftijd worden vastgesteld. 

Vergeet niet dat vroege 
herkenning van gehoorverlies, 

gevolgd door snelle revalidatie, 
essentieel is om 

communicatieproblemen bij een 
kind te voorkomen. 

LET OP DE SPRAAK- TAAL 
ONTWIKKELINGSMIJLPALEN EN 

KOM IN ACTIE!

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1

Adapted from @World Health Organization, WHO/UCN/NCD/SDR 23.2
Translated by Nicolien van der Poel, Antwerp University Hospital / 
University of Antwerp



De spraak- en taalontwikkeling van kinderen 
kan worden beoordeeld aan de hand van 
leeftijdsspecifieke mijlpalen. Het niet of niet 
op tijd behalen van deze mijlpalen kan wijzen 
op gehoorverlies. 

Een kind met een
normaal gehoor zou:

Let op de mijlpalen en kom
in actie!

Op de leeftijd
van drie jaar:
• Tweeledige instructies opvolgen 

zoals ‘’pak de lepel en leg het 
op de tafel’

• Zinnen van drie woorden maken 
om over dingen te praten

Op de leeftijd van
5 jaar:
• Het meeste wat thuis en op 

school wordt gezegd 
kunnen horen en begrijpen

• Namen, letters en cijfers 
kunnen zeggen

Op de leeftijd van
vier jaar:
• Woorden voor alle 

gezinsleden, kleuren en 
vormen begrijpen

• Vragen zoals ‘wie, wat 
en waar’ kunnen 
beantwoorden.

Op de leeftijd van
drie maanden:
• Reageren op de stem 

van de moeder
• Huilen, lachen, klanken 

maken

Op de leeftijd van
zes maanden:
• Geluiden lokaliseren
• Gevarieerd brabbelen, 

geluiden zoals “ba”, 
“da”, “wa”

Op de leeftijd van
1 jaar:
• Reageren op de eigen 

naam, begrijpen van 
woorden zoals ‘water’.

• Enkele losse woorden 
zeggen zoals “mama”,  
“papa”.

Op de leeftijd van 2 jaar:
• Simpele vragen beantwoorden 

zoals ‘wie is dat?’ en 
eenvoudige instructies opvolgen 
zoals ‘houd het speelgoed vast’ 

• Korte zinnen van twee woorden 
maken, zoals ‘meer appel, ‘niet 
bed’

Hallo baby

Welke kleur
is dat?

Blauw

Meer appel,
alsjeblieft

1

Niet bed
Uh-uh

waDa
ba

Mama
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