
EXPERTS IN
HOREN, SPREKEN
EN VERSTAAN

Behandelmonitor
Informatie over het meten van de resultaten  
van de behandeling



Uw kind is in behandeling bij Pento Vroegbehandeling.  
Wij bieden gespecialiseerde behandeling aan dove 
en slecht horende kinderen en kinderen met 
taalontwikkelings stoornissen. Graag willen wij onze 
behandeling zo goed mogelijk op uw kind afstemmen. 
Daarom brengen we de ontwikkeling van uw kind 
bij de start van de behandeling al in kaart. Daarna volgen 
we nauwkeurig de ontwikkeling van uw kind om beter 
zicht te krijgen op het resultaat van onze behandeling. 

Hoe volgen we de 
ontwikkeling van  
uw kind?
Wij doen dat met behulp van vragenlijsten en diagnostische 
testen op vaste momenten tijdens de behandeling. 
De uitkomsten leggen we vast in het dossier van uw kind 
via een speciaal programma: de behandelmonitor.

Het doel van de behandelmonitor is:
•  de ontwikkeling van uw kind op vaste momenten  

in de behandeling in kaart brengen;
•  de ontwikkeling van uw kind volgen;
•  het opstellen van duidelijke doelen voor de behandeling;
•  inzicht krijgen in de resultaten van onze behandeling.

De behandelmonitor is een belangrijk instrument in de 
behandeling van uw kind. De uitkomsten van de testen worden 
regelmatig met u besproken en worden gebruikt om samen met u 
behandeldoelen op te stellen. Zo kunnen we de behandeling 
steeds aanpassen aan wat uw kind nodig heeft.

Privacy
Alle gegevens van uw kind worden in een veilige omgeving 
opgeslagen. Deze zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van 
Pento, die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn. We 
gebruiken de informatie ook voor onderzoek. Daarvoor worden alle 
gegevens anoniem gemaakt.

Vragenlijsten
Aan het begin van de behandeling ontvangt u per mail een 
aantal vragenlijsten met het verzoek om deze in te vullen. De 
vragenlijsten gaan over verschillende onderwerpen, zoals de 
ontwikkeling en het functioneren van uw kind. Als de 
behandeling bijna is afgerond, doen we een eindmeting. Wij 
vragen u dezelfde vragenlijsten nogmaals in te vullen. Is uw 
kind slechthorend of doof dan vragen wij u jaarlijks om een 
vragenlijst in te vullen. 

Tot slot
Pento werkt continu aan verbetering van onze behandeling, 
zodat we iedere cliënt zo goed mogelijk kunnen helpen.  
Door de behandelmonitor krijgen we heel veel nuttige 
informatie die we daarbij kunnen gebruiken. De hulp van de 
ouders hebben we daarbij hard nodig. 

We willen u alvast hartelijk bedanken voor de medewerking 
aan de behandelmonitor.



Pento gaat verder.

Meer informatie
Pento Vroegbehandeling
Linie 518, 7325 DZ  Apeldoorn
telefoon: 055 - 368 18 28
e-mail: vroegbehandeling@pento.nl

Kijk op www.pento.nl voor 
algemene informatie en onze locaties

www.Pento.nl


