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U heeft net van de audioloog te horen
gekregen dat uw kind slechthorend is.
Wij begrijpen dat dit vragen bij u
oproept. In deze folder leest u wat Auris
voor u kan betekenen.

Auris helpt kinderen die doof of slechthorend zijn of een
taalontwikkelingsstoornis hebben. De slechthorendheid
van uw kind heeft invloed op het dagelijks leven in uw
gezin. Auris Ambulante Behandeling werkt nauw samen
met de afdeling Audiologie van het Erasmus MC. Samen
met u kijken we naar welke vragen u heeft en welke
ondersteuning hierbij past.

“Het is plezierig en informatief
om met een medewerker van
Auris Ambulante Behandeling
te praten.”
Een ambulant behandelaar van Auris helpt u om de wereld
voor uw slechthorende of dove kind begrijpelijk
te maken. Zij blijft meekijken hoe het gehoor van uw kind
zich ontwikkelt.



Ook geeft zij tips over hoe u het beste kunt communiceren
met uw kind. Door training en behandeling leert u nieuwe
vaardigheden aan. Die vaardigheden kunt u gebruiken om
uw kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Kinderen
van 0 tot 18 jaar komen in aanmerking voor Ambulante
Behandeling. De behandeling wordt vergoed vanuit het
basispakket van uw zorgverzekering.

Vooraf
Een ambulant behandelaar heeft een eerste gesprek met u
(intake). In dit gesprek wordt duidelijk welke hulp nodig is.
De ambulant behandelaar maakt een behandelplan voor
het kind en het gezin. Er wordt in het plan natuurlijk
rekening gehouden met de
mogelijkheden van uw kind. Daarna gaat de ambulant
behandelaar samen met u aan het werk. Samen bent u
verantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan.
Elk halfjaar bekijkt de medewerker met u of het
behandelplan nog aansluit bij de hulpvraag. Tijdens de
behandeling is er nauw contact met de behandelaar van
het Erasmus MC.

Multidisciplinair
De ambulant behandelaar overlegt met collega’s uit
andere vakgebieden over de behandeling. Op deze manier
kijkt zij breed naar de ontwikkeling van uw
kind én naar de situatie van het gezin. De ambulant
behandelaar is uw vaste contactpersoon.

Mogelijke vragen
• Wat moet ik doen nu ik weet dat mijn kind een

gehoorbeperking heeft?
• Leert mijn kind wel praten?
• Hoe moet ik met mijn kind omgaan?
• Hoort mijn kind helemaal niets?
• Hoe moeten we omgaan met de hoortoestellen?
• Moeten we gebarentaal leren?
• Is een cochleair implantaat (CI) iets voor mijn kind?
• Hoe kan ik het beste met mijn kind communiceren?
• Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind

stimuleren?

Wat kunt u verwachten?
• De ambulant behandelaar blijft meekijken of uw

kind voldoende reageert op geluid.
• U kunt de wereld voor uw slechthorende kind

begrijpelijk maken.
• U leert uw kind te stimuleren in de spraak- en

taalontwikkeling.

• U kunt ondersteunende gebaren leren.
• U krijgt theoretische achtergrondinformatie, maar

ook praktische tips die aansluiten bij uw situatie.
• U leert passende oplossingen te vinden en die in

praktijk te brengen.
• Indien u vragen heeft over de opvoeding, dan kunt u

dit bespreken met de ambulant behandelaar.
• De ambulant behandelaar onderhoudt, als dat

nodig is, verschillende contacten. Bijvoorbeeld met
het Erasmus MC of met het CI-team (CI = cochleair
implantaat). Ook met het kinderdagverblijf of de
school. Als u dat wil, gaat de ambulant behandelaar
mee naar onderzoeken bijvoorbeeld in het
ziekenhuis.

• U krijgt uitleg over de uitslagen van de onderzoeken
(de diagnose). Tijdens de gesprekken krijgen
verschillende zaken de aandacht.

• U krijgt informatie over de slechthorendheid van uw
kind.

• U leert omgaan met deze slechthorendheid.
• U krijgt informatie over hoortoestellen en het

wennen daaraan.
• U krijgt advies over het verbeteren van de

communicatie met uw kind.
• U leert de ontwikkeling van uw kind te volgen.
• U krijgt informatie over de dovencultuur en

gebarentaal.
• Samen met de ambulant behandelaar bekijkt u of er

extra hulp nodig is.
• U heeft de mogelijkheid om met uw ambulant

behandelaar over de toekomst van uw kind te
praten.

• U heeft de mogelijkheid om over de acceptatie van
de beperking te spreken.

• Als uw kind ouder wordt, zoekt u samen naar een
geschikte school.

• U kunt een gebarencursus volgen zoals 'gebaar met
je baby' en diverse oudermodules.

• U kunt in contact komen met andere ouders van
slechthorende kinderen.

Aanmelden
De audioloog van het Erasmus MC kan doorverwijzen naar
Auris Ambulante Behandeling en zal hiervoor een
verwijsbrief schrijven. U kunt zelf via
onderstaand nummer of e-mailadres contact opnemen
met Auris Ambulante Behandeling. De behandeling wordt
vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
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