Libra R&A Audiologie

Communicatiecursus
voor volwassenen

"Ik hoor het wel, maar ik versta het niet!”
U heeft een verminderd gehoor en ondanks uw hoortoestel is
spraakverstaan moeilijk.
Het Audiologisch Centrum van Libra Revalidatie & Audiologie biedt
u op drie locaties een communicatiecursus als onderdeel van uw
behandeltraject. Deze cursus bestaat uit training van het
spraakafzien, met als belangrijke onderdelen: liplezen en de
ontwikkeling van goede communicatiestrategieën voor
slechthorende volwassenen.

Wat leert U?

De communicatiecursus wordt gegeven door een logopedist en een
maatschappelijk werker.
De logopedist verzorgt de training van het spraakafzien.
Spraakafzien betekent dat aan de lippen, mimiek en houding te
‘zien’ is wat gezegd wordt. Ongeveer de helft van gesproken tekst
kan van de lippen afgelezen worden. Er is dus meer informatie
nodig, bijvoorbeeld via gelaatsuitdrukkingen.
U start met inzicht krijgen in het niveau van uw liplezen. U leert de
uitspraak van de klanken van het Nederlands en het herkennen
daarvan bij sprekers. Door middel van woorden, zinnen en
gesprekken wordt het liplezen vervolgens verder getraind. Ook
besteden we aandacht aan het lezen en gebruiken van non-verbale
communicatie, zoals natuurlijke gebaren en mimiek.
De maatschappelijk werker bespreekt de voor- en nadelen van het
dragen van een hoortoestel. Daarnaast krijgt u uitleg over de
beperking van het hoortoestel en andere hulpmiddelen. Ook
verkrijgt u door uitleg en oefening met lotgenoten inzicht in de
communicatiestrategieën voor slechthorenden.
Het doel is dat u de basisprincipes van het liplezen beheerst en
verschillende communicatiestrategieën kan toepassen in uw
dagelijks leven. U zult daardoor ervaren dat de problemen in de
communicatie in de meeste gevallen hanteerbaar worden.
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Hoe lang duurt de cursus?
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en vindt plaats bij het
audiologisch centrum.
Elke bijeenkomst duurt 1 uur en 45 minuten. De groepsgrootte is
maximaal zes slechthorenden met partner (twaalf personen). U
krijgt huiswerk en wij verwachten dat u ook thuis aan de slag gaat
voor een zo goed mogelijk resultaat.
Wie komt in aanmerking voor deze cursus?
U komt in aanmerking voor deze cursus als u patiënt bent van ons
centrum en aangeeft dat u problemen ondervindt bij communicatie
die veroorzaakt wordt door slechthorendheid. Het is belangrijk dat
u een partner vindt die bereid is samen met u deel te nemen aan
de cursus. Communiceren doe je namelijk niet alleen.
Aanmelding
U kunt zich aanmelden bij een medewerker van het audiologisch
centrum. Uw aanmelding wordt doorgegeven aan een van de
cursusleiders, die vervolgens contact met u opneemt.
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust
contact met ons op via een van de volgende telefoonnummers:
088 31 33 160 - locatie Audiologisch Centrum Breda;
088 31 33 200 - locatie Audiologisch Centrum Tilburg;
088 31 33 100 - locatie Audiologisch Centrum Eindhoven.
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