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s a m e nw e r k i n g

Uitgelicht: FOSS
NVVS is een traject gestart om tot een hechte federatie te komen met de FOSS. Tijd dus om 

deze organisatie eens uit te lichten.

Voor wie is de FOSS?
FOSS is er voor ouders van slecht-
horende kinderen en ouders 
van kinderen (en jongeren) met 
spraak-taalmoeilijkheden (ESM). 
Slechthorendheid is goed bekend 
bij u als NVVS-lid. Maar spraak-
taalmoelijkheden misschien niet. ESM 

is een communicatieve beperking 
waarbij iemand problemen heeft bij 
het spreken en/of het begrijpen van 
taal. Een kenmerk is bijvoorbeeld 
dat kinderen met ESM niet of pas 
laat praten. Kinderen kunnen een 
probleem hebben met het praktisch 
uitvoeren van spraakbewegingen en 

door deze spraakontwikkeling is het 
aanleren van taal moeilijk. Daarnaast 
zijn er ook kinderen die moeite heb-
ben met het taalsysteem. Aanleg of 
erfelijkheid, een infectieziekte, een 
hersenbeschadiging (bijvoorbeeld 
door zuurstoftekort bij de geboorte) 
of gehoorstoornissen kunnen een 
oorzaak zijn van een gestoorde of ver-
traagde spraak-taalontwikkeling. 

Wat doet de FOSS?
De FOSS biedt uitgebreide advise-
ring en extra ondersteuning van haar 
leden, met name rond de terreinen 
gezin en onderwijs. 
Het is voor het hele gezin van belang 
te leren omgaan met bijzondere en 
moeilijke situaties die de beperking 
meebrengt. Ouders moeten daarom 
betrokken worden bij essentiële keu-
zes en bij de behandeltrajecten. Om 
dit goed te realiseren is onafhankelijke 
informatie op een vindbare plaats 
noodzakelijk en is het recht op infor-
matie onontbeerlijk. FOSS verstrekt 
deze informatie, onder andere op 
www.foss-info.nl, tijdens lezingen 
en bijeenkomsten en in het magazine 
FOSS-taal (waar onder andere ook 
ervaringsverhalen van ouders in staan) 
en andere (audiovisuele) publicaties.
De maatschappelijke tendens is zoveel 
mogelijk kinderen met een handicap 
te laten integreren in reguliere instel-
lingen en scholen. Maar met een audi-
tieve of communicatieve beperking is 
dat niet eenvoudig. Gespecialiseerde 
ondersteuning is in een aantal situa-
ties noodzakelijk. Voor veel kinderen 
blijft speciaal onderwijs de beste keus. 
Alle ouders samen, georganiseerd 
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in de FOSS, leveren een belangrijke 
bijdrage aan de beïnvloeding van het 
handelen van deskundigen, door op 
landelijk niveau gegevens te verschaf-
fen aan beleidsbepalende instanties 
zoals expertisecentra en diverse minis-
teries.

Op welke gebieden werken 
FOSS en NVVS al samen?
NVVS en FOSS hebben een geza-
menlijk internetforum waar slecht-
horenden en ouders van slechtho-
rende kinderen ervaringen kunnen 

uitwisselen. Ook streeft de FOSS 
samen met de NVVS naar een goede 
hulpmiddelenverstrekking en ijvert 
voor financiële tegemoetkomingen 
voor ouders van communicatief 
gehandicapte kinderen. Verder zijn er 
gezamenlijke projecten van de belan-
genorganisaties waarbij de NVVS en 
FOSS al samenwerken, zoals OPCI 
(Onafhankelijk Platform CI), SOAP! 
(ondertiteling), Signaal (toeganke-
lijkheid), Grow2work (jongeren en 
werk) en een onderwijsproject. Ook 
organiseren FOSS en NVVS af en toe 
samen bijeenkomsten, zoals onlangs 
een sessie voor ouders van slechtho-
rende kinderen waarbij ervaringen en 
tips verzameld werden voor het project 
Ervaringskennis. De huidige samen-
werking willen we intensiveren.

FOSS in de praktijk
FOSS biedt ondersteuning aan ouders 
van slechthorende kinderen en kinde-
ren met een spraak-taalstoornis. Dat 
kan zijn in de vorm van belangenbe-
hartiging (op landelijk niveau), maar 
ook door op heel praktisch en per-
soonlijk niveau vragen te beantwoor-
den en informatie te verstrekken. 

Vraag:
Mijn zoon heeft ESM met auditieve verwerkingsproblemen. Hij gebruikt op 
school sinds kort solo-apparatuur en dat werkt voor hem erg goed en men ziet 
ook zijn concentratie verbeteren. Nu is het zo dat we ook voor de reguliere judo 
solo-apparatuur willen hebben zodat hij daar goed kan meedoen en sociale 
contacten kan opbouwen. Tevens zou het fijn zijn om tv en computer daarmee 
uit te rusten, omdat blijkt dat hij heel veel moeite heeft om het te blijven vol-
gen op het moment dat er andere geluiden zijn. Zijn reactie is dan boosheid of 
hij kijkt verder zonder geluid. Mijn vraag is of hier vergoedingen voor zijn, aan-
gezien aanschaf tussen de 2 á 3 duizend euro kost.

Antwoord van de FOSS:
Het is inderdaad lastig om solo-apparatuur vergoed te krijgen voor buiten-
schools gebruik. Soms wordt het door de zorgverzekeraar vergoed, maar dat 
is dan via een coulanceregeling. De meeste kans maakt u dan nog via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een WMO-voorziening moet u aan-
vragen bij de gemeente van uw woonplaats. Een probleem is echter dat de 
meeste gemeenten weinig of geen ervaring hebben met solo-apparatuur. Het is 
daarom belangrijk dat u via een deskundige op school of van het audiologisch 
centrum een verklaring krijgt waarin staat welk voordeel de apparatuur heeft 
bij kinderen met een auditieve verwerkingsstoornis. Wij hopen dat uw gemeen-
te dan positief beslist. Tenslotte zal uw gemeente het toch ook belangrijk vin-
den dat uw zoon gewoon kan meedoen op de sportclub.

Huiskamerbijeenkomst
“In FOSS-TAAL heb ik een oproep 
geplaatst om mee te doen met een 
huiskamerbijeenkomst. Ik geloof 
dat veel ouders het fijn vinden om 
af en toe met andere ouders te 
kunnen praten over alles wat ze 
bezighoudt rond hun slechtho-
rende kind. Natuurlijk kun je bij 
veel instanties terecht voor allerlei 
vragen. Maar ouders onderling 
kunnen veel steun aan elkaar heb-
ben en van elkaar leren. Heel blij 
was ik dat de FOSS mijn initiatief 
wilde ondersteunen. Met hun hulp 
werden verschillende ouders uitge-
nodigd. Uiteindelijk waren we met 
11 ouders. 
De bijeenkomst vond ik erg aan-
genaam en ongedwongen. Aan 
de hand van wat er verteld werd 
over de eigen situatie kwamen er 
vanzelf vragen over bijvoorbeeld 
audicien, logopediste, speciaal 
onderwijs versus regulier onderwijs, 
solo-apparatuur, voortgezet onder-
wijs, ambulante begeleiding en 
ringleiding. Dat de groep bestond 
uit ouders van kinderen in verschil-
lende leeftijden maakte het heel 
waardevol. Eén van de vaders is zelf 
slechthorend en beschikt daardoor 
over veel ervaring en kan ons erg 
veel leren. Deze bijeenkomst is 
zeker voor herhaling vatbaar.”


