
Cursus Spraakafzien

Bij het Auris Audiologisch Centrum

Voor wie?
De cursus ‘Spraakafzien en
Communicatieve vaardigheden’ is
bedoeld voor slechthorenden, hun
partners en/of familieleden.



Wat is spraakafzien?
Mensen die niet goed kunnen horen,
kijken heel goed naar anderen.
Daardoor verstaan en begrijpen zij de
ander beter. Zij letten op de mond
(liplezen), het gezicht (mimiek) en de
lichaamshouding (lichaamstaal) van de
ander. Dit wordt spraakafzien
genoemd. Tijdens de cursus oefenen
we hiermee in kleine groepjes.

Wat zijn communicatieve
vaardigheden?
Hoortoestellen en goede spraakafzien
vaardigheden zijn niet voldoende voor
een optimale communicatie. Het is
belangrijk dat zowel de slechthorende
als de goedhorende zich dit realiseert.
Tijdens de cursus oefenen we
vaardigheden als assertiviteit en we
besteden aandacht aan
ondersteunende communicatie. Er
wordt aandacht besteed aan
slechthorendheid als onzichtbare
handicap en de gevolgen voor de
dagelijkse omgang met anderen.

Wat komt er nog meer aan bod?
Wij geven informatie over het gehoor,
over het lezen en interpreteren van
een audiogram en we brengen een
aantal technische hulpmiddelen onder
de aandacht. 

De organisatie van de cursus
Voorafgaand aan de cursus vindt er een
intakegesprek plaats met de
maatschappelijk werker van het
Audiologisch Centrum. Dit is een
professional die gespecialiseerd is in de
communicatie met mensen met
gehoorproblemen. Tijdens dit gesprek
bekijken we wat de mogelijkheden en
moeilijkheden zijn in de
communicatie. 

Tien bijeenkomsten 
De cursus bestaat uit tien
bijeenkomsten van twee uur. De
cursus vindt plaats in het Auris
Audiologisch Centrum. Een logopedist
en een maatschappelijk werker van het
Auris Audiologisch Centrum leiden de
cursus.

Kosten en deelname
Voor deelname aan de cursus is een
verwijskaart van huisarts of medisch
specialist nodig. Met een geldige
verwijskaart wordt de cursus in het
algemeen gefinancierd door de
zorgverzekering. Aan de cursist vragen
wij alleen een kleine bijdrage voor het
cursusmateriaal. 

Het kan zijn dat er méér hulp nodig is.
De maatschappelijk werker van het
Auris Audiologisch Centrum kan
helpen bij het vinden van
gespecialiseerde hulpverleners,
belangenorganisaties en
informatiebronnen.

Voor meer informatie of aanmelding
kun je contact opnemen met een
maatschappelijk werker of logopedist
van het Auris Audiologisch Centrum.
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